
สาํเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั 
คร้ังท่ี 12/2563  วนัจนัทร์ท่ี  28  กนัยายน  2563 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั 
******************************** 

คณะกรรมการดาํเนินการจาํนวน  12  ท่าน เขา้ประชุม   11 ท่าน ไม่เขา้ประชุม   1  ท่าน 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจาํนวน     32 ท่าน เขา้ประชุม   26 ท่าน ไม่เขา้ประชุม   6  ท่าน 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  3 ท่าน   

 

กรรมการท่ีเขา้ประชุม 
  1. พล.ต.ต.ชาญชยั พงษพ์ิชิตกลุ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ ประธานกรรมการ  
  2. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธานกรรมการ 
  3. พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธานกรรมการ 
  4. พ.ต.อ.กอ้งชาติ เล้ียงสมทรัพย ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธานกรรมการ 
  5. พ.ต.อ.ชวาล อุทยัพนัธ์ุ ผกก.สภ.โนนสุวรรณ เลขานุการ 
  6. พ.ต.อ.ต่อศกัด์ิ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย ์ เหรัญญิก 
  7. พ.ต.อ.สมัภาษณ์ ศรีจนัทึก ผกก.สภ.สตึก กรรมการ 
  8. พ.ต.อ.สุทธิ ภู่หริยว์งศสุ์ข ผกก.สภ.หนองสองหอ้ง กรรมการ 
  9. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา ผกก.สภ.โนนดินแดง กรรมการ 
10. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎ์ิ แพง่ศรีสาร ผกก.สภ.ประโคนชยั กรรมการ 
11. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร ผกก.สภ.ลาํปลายมาศ กรรมการ 

 

กรรมการท่ีไม่เขา้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.อดุลย ์ ชยัประสิทธิกลุ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธานกรรมการ 

 

ท่ีปรึกษาท่ีเขา้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร ผกก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย ์
  2. พ.ต.อ.บญัชา ศรีอนนัต ์ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย ์
  3. พ.ต.อ.สมชยั โสภณปัญญาภรณ์ ผกก.สภ.ชาํนิ 
  4. พ.ต.อ.ภควตั ธรรมดี ผกก.สภ.นางรอง 
  5. พ.ต.อ.สมนึก เจียมจงัหรีด ผกก.สภ.พลบัพลาชยั 
  6. พ.ต.อ.อษัฎไณย ป้องกนั ผกก.สภ.คูเมือง 
  7. พ.ต.อ.วษิณุ อาภรณ์พงษ ์ ผกก.สภ.กระสงั 
  8. พ.ต.อ.วชิรวทิย ์ วรรณธานี ผกก.สภ.แคนดง 
  9. พ.ต.อ.กมัพล วงษส์งวน ผกก.สภ.บา้นกรวด 
10. พ.ต.อ.สมยศ พ้ืนชยัภูมิ ผกก.สภ.บา้นใหม่ฯ 
11. พ.ต.อ.ยทุธนา ไตรทิพย ์ ผกก.สภ.หนองก่ี 
12. พ.ต.อ.วศิิษฎ ์ บวัสง่าวงศ ์ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 
13. พ.ต.อ.ณฏัฐพล ดาํรงวชัรศกัด์ิ ผกก.สภ.พทุไธสง 
14. พ.ต.อ.บุญธรรม สมบูรณ์ ผกก.สภ.นาโพธ์ิ 
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15. พ.ต.อ.สง่า ทางธรรม ผกก.สภ.หนองหงส์ 
16. พ.ต.อ.จุลฑิตย ์ กิตติรงค ์ ผกก.สภ.ปะคาํ 
17. พ.ต.อ.พงศธร โสกลู ผกก.สภ.บา้นด่าน 
18. พ.ต.อ.เดชประเสริฐ อจัฉริยวศิรุต ผกก.สภ.บา้นบวั 
19. พ.ต.อ.ชูสิทธ์ิ หล่อแสง ผกก.สภ.ทะเมนชยั 
20. พ.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ สุขอ่ิม ผกก.สภ.ลาํดวน 
21. พ.ต.ท.ญาณะธชั ชยัพชรโชติ สวญ.สภ.ถาวร 
22. พ.ต.ท.สยาม เกียรติบรรจง สวญ.สภ.โคกกระชาย 
23. พ.ต.ท.สมโภชน์ ทิพยว์ลัย ์ สวญ.สภ.ชุมแสง 
24. พ.ต.ท.ยทุธพล บุษบา สวญ.สภ.หินเหลก็ไฟ 
25. พ.ต.ท.วเิชียร พรหนองแสน สว.สภ.หนองไทร 
26. พ.ต.ท.ณรงคฤ์ทธ์ิ ปานแดง สว.สภ.หนองไมง้าม 

 

ท่ีปรึกษาท่ีไม่เขา้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์
  2. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพฒั รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์
  3. พ.ต.อ.ชยัพนัธ์ุ ทพัวงษ ์ ผกก.สภ.ละหานทราย 
  4. พ.ต.อ.บุญสินธ์ุ ผดุงสุข ผกก.สภ.หว้ยราช 
  5. พ.ต.ท.จกัรพงศ ์ ทาสุวรรณ สว.สภ.โนนเจริญ 
  6. พ.ต.ท.ไกรสิทธ์ิ หาญยิง่ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บา้นกรวด 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
  1. น.ส.อารีรัตน์ สมานดุษณี ผูต้รวจสอบกิจการ 
  2. นางจิรพร ตนัตาปกลุ ผูจ้ดัการฯ 
  3. นางพรพรรณ ศรีสงัวรณ์ รองผูจ้ดัการฯ 

 

เร่ิมประชุมเวลา   14.30   น. 
 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการมาครบองค์ประชุมแลว้ พล.ต.ต.ชาญชยั  พงษ์พิชิตกุล ประธานกรรมการเป็นประธาน              
ในท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุม,กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
- ไม่มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานในทีป่ระชุม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ ท าหน้าทีด่ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคร้ังที ่11/2563 
เลขานุการ เลขานุการ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 47 คร้ังท่ี 11/2563 
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  31 สิงหาคม 2563 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเพ่ือทราบ 
ผูต้รวจสอบกิจการ 3.1  เร่ืองรายงานการตรวจสอบรายงานกจิการ 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั 

ประจาํเดือน  สิงหาคม  2563 
 

เรียน ประธานกรรมการและคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี  16 ตุลาคม 2562 ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั ประจาํปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2563 นั้น ขา้พเจา้ขอเสนอผลการตรวจสอบ
สาํหรับเดือน สิงหาคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 
1.  วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและการเงิน 
 1.2 เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานดา้นบญัชีและการเงิน 
 1.3 เพ่ือตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 

2.3 ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้

3.  การตรวจสอบการปฏบิัตงิานด้านการเงนิ 
 3.1 เงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือน ประกอบดว้ย 

- เงินสดในมือ จาํนวน 25,000.00  บาท 
- เงินฝากธนาคาร  5 บญัชี จาํนวน 58,077,288.04  บาท 
- เงินฝาก ชสอ.ตาํรวจแห่งชาติ จาํนวน 74,422.21  บาท 

3.2 การรับ–จ่าย และการเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสดคือ ไม่เกินวนัละ  30,000.- บาท 
3.3 บญัชีคุมยอดเงินฝากธนาคารทุกบญัชี มียอดเงินคงเหลือส้ินเดือนถูกตอ้งตรงกบัสมุดคู่ฝากของธนาคาร 

 3.4 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการปฏิบติัการดา้นการเงิน : ไม่มี 
4.  การตรวจสอบการปฏบิัตงิานด้านบัญชี 
 4.1 เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชี  ครบถว้น  สมบูรณ์ 
 4.2 การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ฯ เรียบร้อยเป็นปัจจุบนั 
 4.3 การจดัทาํบญัชียอ่ยและทะเบียนต่างๆ ไดจ้ดัทาํไวค้รบถว้น บญัชีรายละเอียดลูกหน้ี เงินรับฝาก ทุนเรือนหุน้จดัทาํไว้
เรียบร้อยตรงกบับญัชีคุมยอด 
 4.4 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นบญัชี : ไม่มี 
5.  การตรวจสอบด้านการบริหารงาน 
 5.1 การบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ่ และมติ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 



 5.2 การบริหารงานดา้นต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  สหกรณ์ฯ มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีงานของเจา้หนา้ท่ี
ไวอ้ยา่งชดัเจน 
 5.3 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการบริหารงาน : ไม่มี 
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6.  การให้เงนิกู้แก่สมาชิก 

 จ านวนเงนิ 
         6.1 ยอดยกมาจากเดือนก่อน 3,394,390,555.00 บาท 
เงินให้กูร้ะหวา่งเดือน   
 6.1.1 กูฉุ้กเฉิน จาํนวน 204 สญัญา 4,089,400.00 บาท 
 6.1.2 กูส้ามญั -- ” -- 34 สญัญา 54,741,000.00 บาท 
 6.1.3 กูพิ้เศษ -- ” -- 2 สญัญา 400,000.00 บาท 
 6.1.4 กูโ้ครงการ -- ” -- 2 สญัญา 75,900.00 บาท 
         6.2 รับชาํระระหวา่งเดือน 66,393,039.00 บาท 
         6.3 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือน 3,387,303,816.00 บาท 

         6.4 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัเงินให้กูแ้ก่สมาชิก : ไม่มี  

7.  เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืม 
 รายการเคล่ือนไหวระหวา่งเดือน  

รายการ ยอดยกมาตน้เดือน กูเ้พ่ิม จ่ายชาํระหน้ี คงเหลือส้ินเดือน  
เงินเบิกเกินบญัชี ธ.กรุงไทย 0.00 29,392,332.25 29,392,332.25 0.00 บาท 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ธ.ก.ส. 550,000,000.00 300,000,000.00 550,000,000.00 300,000,000.00 บาท 
กู ้ชสอ.ปทท. (ระยะกลาง) 330,564,887.55 0.00 1,000,000.00 329,564,887.55 บาท 
กู ้สอ.วชิรพยาบาล (ระยะยาว) 90,000,000.00 0.00 2,500,000.00 87,500,000.00 บาท 
กู ้สอ.กระทรวงมหาดไทย 133,458,133.00 0.00 2,153,366.00 131,304,767.00 บาท 
กู ้ชสอ.ปทท. (ระยะยาว 2) 500,000,000.00 0.00 2,000,000.00 498,000,000.00 บาท 
กู ้ชสอ.ปทท. (ระยะยาว 3) 0.00 145,000,000.00 0.00 145,000,000.00 บาท 
รวมทั้งส้ิน 1,604,023,020.55 474,392,332.25 587,045,698.25 1,491,369,654.55 บาท 

ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื : ไม่มี 
8.  เงนิรับฝาก 

 รายการเคล่ือนไหวระหวา่งเดือน  
รายการ ยอดยกมาตน้เดือน รับฝากเพ่ิม ถอนเงินรับฝาก คงเหลือส้ินเดือน  

เงินฝากออมทรัพย ์ 179,375,186.31 1,666,671.53 1,798,571.49 179,243,286.35 บาท 
เงินฝากออมทรัพย ์(กูพิ้เศษ) 500,712.54 400,910.31 701,491.35 200,131.50 บาท 
เงินฝากสะสมทรัพย ์ 8,195,400.00 638,800.00 384,000.00 8,450,200.00 บาท 
เงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือความมัน่คง 142,520,000.00 135,079.32 140,079.32 142,515,000.00 บาท 
รวมทั้งส้ิน 330,591,298.85 2,841,461.16 3,024,142.16 330,408,617.85 บาท 

      ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัเงินรับฝาก : ไม่มี 
9.  ทุนเรือนหุ้น 

 รายการเคล่ือนไหวระหวา่งเดือน  
รายการ ยอดยกมาตน้เดือน ซ้ือหุ้นเพ่ิม ถอนหุ้น คงเหลือส้ินเดือน  

ทุนเรือนหุ้น 1,133,929,280.00 7,734,810.00 0.00 1,141,664,090.00 บาท 

      ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัทุนเรือนหุน้ : ไม่มี 
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10.  การใช้จ่ายเงนิของสหกรณ์ฯ 
       สหกรณ์ฯ ไดใ้ชจ่้ายเงินงบประมาณตามหมวดต่างๆ ตามท่ีขอจดัตั้งไว ้และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่โดยวธีิถวัจ่าย         
ทุกรายการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดับุรีรัมย์ จ ากดั 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 

ประจ าเดือน  สิงหาคม พ.ศ.2563 

ประเภทรายจ่าย งบประมาณ จ่ายเดือนน้ี (บาท) จ่ายเดือนน้ี (บาท) คงเหลือ(บาท) 
 จดัสรรไว ้ (ส.ค.63) (ต.ค.62-ส.ค.63)  

1. หมวดเงนิเดือนค่าจ้าง     
1.1 เงินเดือน 3,100,000.00 196,060.00 2,179,730.00 920,270.00 
1.2 ค่าจา้ง 108,000.00 9,000.00 99,000.00 9,000.00 
รวม 3,208,000.00 205,060.00 2,278,730.00 929,270.00 

2. หมวดค่าตอบแทน     
2.1 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีการเงินฯ 333,400.00 27,781.00 305,591.00 27,809.00 
2.2 ค่าตรวจสอบกิจการ 102,000.00 8,500.00 93,500.00 8,500.00 
2.3 ค่าเบ้ียประชุม 570,000.00 37,000.00 406,400.00 163,600.00 
2.4 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 
2.5 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 90,000.00 0.00 40,000.00 50,000.00 
รวม 1,995,400.00 73,281.00 845,491.00 1,149,909.00 

3. หมวดวสัดุ     
3.1 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 250,000.00 8,757.00 178,312.10 71,687.90 
3.2 ค่าวสัดุอ่ืนๆ 50,000.00 1,695.00 14,120.00 35,880.00 
รวม 300,000.00 10,452.00 192,432.10 107,567.90 

4. หมวดครุภณัฑ์     
4.1 เคร่ืองใชส้าํนกังาน 400,000.00 0.00 249,900.00 150,100.00 
รวม 400,000.00    0.00 249,900.00 150,100.00 

5. หมวดค่าใช้สอย     
5.1 ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 200,000.00 0.00 12,900.00 187,100.00 
5.2 ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะเลขาและเหรัญญิก 168,000.00 14,000.00 154,000.00 14,000.00 
5.3 ค่ารับรอง 150,000.00 9,594.84 113,033.30 36,966.70 
5.4 ค่าล่วงเวลา 100,000.00 0.00 37,300.00 62,700.00 
5.5 ค่าอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการ เจา้หนา้ท่ี และสมาชิก 200,000.00 0.00 30,000.00 170,000.00 
5.6 ค่าพฒันาบุคลากร 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
5.7 ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 500,000.00 0.00 40,850.00 459,150.00 
5.8 ค่าโปรแกรมสหกรณ์และค่าบาํรุงรักษา 300,000.00 0.00 113,560.00 186,440.00 
5.9 ค่าซ่อมแซมบาํรุงและรักษาทรัพยสิ์น 100,000.00 730.00 33,640.00 66,360.00 
5.10 ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่ 500,000.00 0.00 145,450.00 354,550.00 



5.11 ค่าของสมนาคุณ 800,000.00 0.00 660,000.00 140,000.00 
5.12 ค่าอากรและค่าธรรมเนียม 50,000.00 3,845.00 23,636.00 26,364.00 
5.13 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
5.14 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 35,000.00 334.00 7,285.40 27,714.60 
5.15 ค่านํ้ามนัรถ 15,000.00 1,000.00 11,000.00 4,000.00 
5.16 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี 300,000.00 0.00 33,000.00 267,000.00 
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ประเภทรายจ่าย งบประมาณ จ่ายเดือนน้ี (บาท) จ่ายเดือนน้ี (บาท) คงเหลือ(บาท) 
 จดัสรรไว ้ (ส.ค.63) (ต.ค.62-ส.ค.63)  

5. หมวดค่าใช้สอย (ต่อ)     
5.17 ค่าหนงัสือพิมพแ์ละวารสาร 5,000.00 400.00 4,420.00 580.00 
5.18 ค่าเคร่ืองด่ืม 30,000.00 803.00 9,306.50 20,693.50 
5.19 ค่าพวงหรีด 30,000.00 1,000.00 20,000.00 10,000.00 
5.20 ค่าประกนัภยัอาคาร 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
รวม 3,638,000.00 31,706.84 1,449,381.20 2,188,618.80 

6. หมวดที่ดนิและส่ิงปลูกสร้าง     
6.1 ค่าปรับปรุงภูมิทศัน์ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
รวม 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

7. หมวดสวสัดกิาร     
7.1 ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 60,000.00 0.00 11,640.00 48,360.00 
7.2 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม,กองทุนทดแทน 150,000.00 5,718.00 62,086.00 87,914.00 
รวม 210,000.00 5,718.00 73,726.00 136,274.00 

8. หมวดค่าสาธารณูปโภค     
8.1 ค่าไฟฟ้า 100,000.00 8,025.82 82,349.96 17,650.04 
8.2 ค่าโทรศพัท ์ 35,000.00 1,368.53 15,170.68 19,829.32 
8.3 ค่านํ้าประปา 10,000.00 365.94 4,490.26 5,509.74 
8.4 ค่าไปรษณีย ์ 50,000.00 8,447.60 35,140.60 14,859.40 
รวม 195,000.00 18,207.89 137,151.50 57,848.50 

9. สมทบทุนสวสัดกิารเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ฯ 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 
รวม 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 10,546,400.00 344,425.73 5,726,811.80 4,819,588.20 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.2  เร่ืองรายงานงบทดลองแสดงฐานะการเงนิประจ าเดือน สิงหาคม 2563 
  งบทดลองประจาํเดือน สิงหาคม 2563 ส้ินสุดเม่ือวนัท่ี  31 สิงหาคม 2563 ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีบญัชีไดแ้สดงรายละเอียด
ไวใ้นหนา้ถดัไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.3  เร่ืองรายงานข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราดอกเบีย้เงนิกู้,เงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คืน 
ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราดอกเบีย้เงนิกู้,เงนิฝากออมทรัพย์,เงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คืน 



สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจในสังกดัต ารวจภูธรภาค 3 
 

ที่ ช่ือสหกรณ์ อตัราดอกเบีย้
เดมิ 

อตัราดอกเบีย้
ปัจจุบัน 

ปี 2562 เม่ือน าเงินเฉลีย่คืนมาค านวณกบั
ดอกเบีย้เงินกู้แล้ว 

สมาชิกจะเสียดอกเบีย้คงเหลือ 

หมายเหตุ 

ปันผล เฉลีย่คืน 

1 บุรีรัมย ์ 8.00 7.75 8 19.50 6.44 ลด  1 พ.ค.2563 

2 สุรินทร์ 8.00 7.75 7.05 20.50 6.36 ลด  1 พ.ค.2563 

3 ยโสธร 7.95 7.75 7.50 16.50 6.47 ลด  1 ก.ย.2560 
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ที่ ช่ือสหกรณ์ อตัราดอกเบีย้
เดมิ 

อตัราดอกเบีย้
ปัจจุบัน 

ปี 2562 เม่ือน าเงินเฉลีย่คืนมาค านวณกบั
ดอกเบีย้เงินกู้แล้ว 

สมาชิกจะเสียดอกเบีย้คงเหลือ 

หมายเหตุ 

ปันผล เฉลีย่คืน 
4 อาํนาจเจริญ 7.75 7.75 7.75 17.50 6.39 --- 

5 ศรีสะเกษ 8.25 8.00 8 18.50 6.72 ลด  1 เม.ย.2563 

6 นครราชสีมา 8.75 8.25 8 20 7.00 ลด  1 พ.ค.2563 

7 อุบลราชธานี 8.25 8.50 8 19 6.89 ลด 8.25 ช่วง โควิด 3 เดือน (พ.ค.- ก.ค. ) เดือน 
ส.ค.63 ปรับเป็น  8.50 เท่าเดิม 

8 ชยัภูมิ 8.75 8.50 8.25 11.25 7.77 ลด  1 มี.ค.2563 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก - เงนิกู้ ของธนาคารพาณชิย์ ณ วนัที่   16 กนัยายน 2563 

ธนาคารพาณิชย ์
อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (%) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(%) 

ออมทรัพย ์
ประจาํ เบิกเกินบญัชี รายใหญ่ รายยอ่ย 

ผิดนดั 
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน MOR MLR MRR 

กรุงเทพ 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 5.8750 5.2500 5.7500 20.7500 
กรุงไทย 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 5.8200 5.2500 6.2200 20.0000 
ธอส. 0.2500 0.6000 0.7000 0.9000 5.9000 5.7500 6.1500 13.5000 
ออมสิน 0.2500 0.4500 0.7000 0.9250 5.9950 6.1500 6.2450 14.0000 
ธ.ก.ส. 0.3800 0.5500 0.7500 1.2500 6.2500 4.8750 6.5000 14.0000 
ทหารไทย 0.1250 0.4000 0.5000 0.6000 6.1500 6.1250 6.2800 20.0000 
ไทยพาณิชย ์ 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 5.8450 5.2500 5.9950 28.0000 
ธนชาต 0.5000 0.4000 0.5000 0.5000 6.1500 6.1250 6.2800 18.0000 
กสิกรไทย 0.2500 0.3700 0.4500 0.4500 5.8400 5.4700 5.9700 25.0000 
กรุงศรีอยธุยา 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 5.9500 5.5800 6.0500 28.0000 
เกียรตินาคิน 0.2500 0.8500 0.9500 1.0500 6.4500 6.5250 6.6500 28.0000 
ซีไอเอม็บี ไทย 0.2000 0.5000 0.6000 0.0750 6.8500 6.3500 7.3500 23.0000 
 

หมายเหตุ MLR ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีรายใหญ่  
 MOR ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีเบิกเกินบญัชี  
 MRR ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีรายยอ่ย  
 ปี 2562 สมาชิกไดรั้บเงินเฉล่ียคืนร้อยละ 19.50 บาท เท่ากบัสมาชิกเสียดอกเบ้ียเดือนละ  6.44 บาทต่อปี 
 หรือร้อยละ 0.53 สตางคต่์อเดือน 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.4  เร่ืองรายงานรายรับและรายจ่ายประจ าวนัและเงนิคงเหลือ 
  การรายงานรายรับและรายจ่ายประจําวนัเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 21 กันยายน 2563                  
มีรายละเอียดดงัน้ี.- 



 - การรับเงินแต่ละวนัของสหกรณ์จะไดจ้ากการรับชาํระหน้ีจากสมาชิก และรับเงินฝากออมทรัพย ์
 - การจ่ายเงินและการนาํเงินเหลือเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย ์และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จะเป็นไปตามรายการท่ีได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมกา รหรือรองประธานกรรมการ พร้อมทั้ งมีเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินทุกคร้ัง ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี.- 
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วนั    เดือน   ปี รายรับ  รายจ่าย  เงินสดในมือ 
ยอดยกมา     25,000.00 

27  สิงหาคม     2563 11,868.00  11,868.00  25,000.00 
28        ”               ” 2,000.00  2,000.00  25,000.00 
31        ”               ” 258,323.51  258,323.51  25,000.00 
01  กนัยายน     2563 262,070.00  262,070.00  25,000.00 
02        ”               ” 111,001.00  111,001.00  25,000.00 
03        ”              ” 18,502.00  18,502.00  25,000.00 
08        ”               ” 58,672.00  58,672.00  25,000.00 
09        ”               ” 22,843.00  22,843.00  25,000.00 
10        ”               ” 22,944.00  22,944.00  25,000.00 
14        ”               ” 331,800.00  331,800.00  25,000.00 
15        ”               ” 331,813.00  331,813.00  25,000.00 
16        ”               ” 0.00  4,030.00  20,970.00 
17        ”              ” 374,072.46  370,042.46  25,000.00 
18        ”               ” 159,170.00  159,170.00  25,000.00 
21        ”               ” 1,500.00  2,410.00  24,090.00 

 1,966,578.97  1,967,488.97   
 

 วนัท่ี  21 กนัยายน  2563  สหกรณ์ฯ ขอรายงานเงินในบญัชีดงัน้ี 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขบญัชี 308-1-01405-0 จาํนวนเงิน 29,514,776.67 บาท 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขบญัชี 308-1-85401-6 ” 19,043.28 บาท 
เงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ฯ ” 4,904,502.78 บาท 
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจแห่งชาติ จาํกดั ” 74,422.21 บาท 
เงินฝากธนาคารออมสิน ” 88,542.84 บาท 
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ” 5,105.35 บาท 
     รวม  6 บญัชี เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  34,606,393.13 บาท 

  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.5  เร่ืองรายงานประมาณการรายรับ – ประมาณการรายจ่าย 
  ในวันส้ินเดือน กันยายน 2563 สหกรณ์ฯ จะได้รับเงินจากการเรียกเก็บเงินหัก ณ ท่ี จ่ายจากสมาชิก                  
เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน  47,933,855.- บาท (ส่ีสิบเจ็ดลา้นเก้าแสนสามหม่ืนสามพนัแปดร้อยห้าสิบห้าลา้นบาทถว้น) ซ่ึงการเงิน     
ภ.จว.บุรีรัมย ์จะจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย ์สหกรณ์ฯ จะนาํเช็คดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของสหกรณ์คือบญัชีเงินฝาก



ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 308–1–01405–0 และบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ หมายเลขบัญชี 010408118295   
สาํหรับรายจ่ายเป็นการประมาณการจ่าย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประมาณการรายรับ 
  1.  ค่าหุ้น 6,564,100.00 บาท 
  2.  เงินงวดชาํระหน้ีสามญั,โครงการฯ และเงินกูพ้ิเศษ 17,365,072.00 บาท 
  3.  เงินงวดชาํระหน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 3,105,800.00 บาท 
  4.  ดอกเบ้ียรับ 20,263,903.00 บาท 
  5.  เงินฝากสะสมทรัพย ์ 616,200.00 บาท 
  6.  เงินสะสมเจา้หนา้ท่ี 18,600.00 บาท 
  7.  ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมคัรใหม่  9 ราย 180.00 บาท 
               รวมรับ 47,933,855.00 บาท 
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ประมาณการรายจ่าย 
  1.  เงินเดือน 219,300.00 บาท 
  2.  ค่าจา้ง (ภารโรงและแม่บา้น) 9,000.00 บาท 
  3.  ค่าตอบแทน (ผูต้รวจสอบกิจการ) 8,500.00 บาท 
  4.  ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ (เลขานุการ และเหรัญญิก) 14,000.00 บาท 
  5.  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ , ท่ีปรึกษา และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 37,000.00 บาท 
  6.  ค่ารับรอง ( อาหารและเคร่ืองด่ืม ) 10,000.00 บาท 
  7.  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีการเงินทุก สภ. 27,781.00 บาท 
  8.  เงินประกนัสังคม 2 % (ส่วนของนายจา้ง) 2,288.00 บาท 
  9.  ค่าโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ต 1,374.96 บาท 
10. ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 16,500.00 บาท 
11. ค่าใชส้าํนกังาน (เคร่ืองสาํรองไฟ) 2,300.00 บาท 
12. สมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์  3 ราย 380,000.00 บาท 
13. สมาชิกขอปิดบญัชีเงินฝากสะสมทรัพยก่์อนครบโครงการฯ  5 ราย 329,085.52 บาท 
14. โครงการเงินฝากสะสมทรัพยค์รบ  24 งวดเดือน  1 ราย เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย 65,039.26 บาท 
15. จ่ายเงินตน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  3 สัญญา 4,450,000.00 บาท 
16. จ่ายเงินตน้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จาํกดั 2,172,306.00 บาท 
17. จ่ายดอกเบ้ียตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 155,958.91 บาท 
18. จ่ายดอกเบ้ียชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2,955,163.57 บาท 
19. จ่ายดอกเบ้ียตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารออมสิน 263,013.70 บาท 
20. จ่ายดอกเบ้ียสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จาํกดั 376,694.00 บาท 
21. กนัเงินไวจ่้ายสมาชิกถอนเงินฝาก 1,000,000.00 บาท 
22. กนัเงินไวจ่้ายเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินเดือน ต.ค.2563 4,000,000.00 บาท 
23. กนัเงินไวจ่้ายเงินกูส้ามญัเดือน ต.ค.2563 15,000,000.00 บาท 
24. กนัเงินไวจ่้ายเงินปันผลและเฉล่ียคืน 16,438,550.08 บาท 
               รวมจ่าย 47,933,855.00 บาท 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.6  เร่ืองรายงานการจ่ายเงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ในเดือน สิงหาคม 2563  สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินให้กบัสมาชิกรวม  204 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  
4,089,400.- บาท (ส่ีลา้นแปดหม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยบาทถว้น) สรุปการกูเ้งินแต่ละสภ. ไดเ้ป็นดงัน้ี 

สงักดั จาํนวน (ราย) เป็นเงิน(บาท) สงักดั จาํนวน (ราย) เป็นเงิน(บาท) 
  1. ภ.จว.บุรีรัมย ์ 6 147,000.00 14. สภ.หนองก่ี 4 70,000.00 
  2. นปพ. 2 41,000.00 15. สภ.พทุไธสง 12 227,800.00 
  3. สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 9 180,300.00 16. สภ.สตึก 8 188,000.00 
  4. สภ.บา้นด่าน 5 119,000.00 17. สภ.บา้นกรวด 7 126,000.00 



  5. สภ.หนองสองห้อง 5 131,000.00 18. สภ.โนนเจริญ 3 76,000.00 
  6. สภ.นางรอง 16 380,200.00 19. สภ.หนองไมง้าม 4 87,000.00 
  7. สภ.หนองไทร 3 51,900.00 20. สภ.กระสงั 5 98,400.00 
  8. สภ.ประโคนชยั 17 340,600.00 21. สภ.ลาํดวน 3 48,000.00 
  9. สภ.บา้นบวั 3 48,000.00 22. สภ.คูเมือง 3 74,800.00 
10. สภ.ลาํปลายมาศ 11 186,500.00 23. สภ.หินเหลก็ไฟ 5 110,000.00 
11. สภ.ทะเมนชยั 5 101,000.00 24. สภ.นาโพธ์ิ 10 189,000.00 
12. สภ.ละหานทราย 3 65,000.00 25. สภ.ปะคาํ 3 47,000.00 
13. สภ.ถาวร 3 62,000.00 26. สภ.พลบัพลาชยั 1 15,000.00 
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สงักดั จาํนวน (ราย) เป็นเงิน(บาท) สงักดั จาํนวน (ราย) เป็นเงิน(บาท) 

27. สภ.ห้วยราช 4 75,000.00 32. สภ.เฉลิมฯ 5 88,000.00 
28. สภ.โนนสุวรรณ 1 25,000.00 33. สภ.แคนดง 2 52,000.00 
29. สภ.โนนดินแดง 3 75,000.00 34. สภ.ชุมแสง 2 50,000.00 
30. สภ.บา้นใหม่ฯ 8 158,600.00 35. บาํนาญ 17 249,300.00 
31. สภ.ชาํนิ 6 106,000.00 รวมทั้งส้ิน 204 4,089,400.00 

 

  สรุปการกูแ้ต่ละวนั 
วนั เดือน  ปี จาํนวนราย จาํนวนเงิน วนั  เดือน  ปี จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

  3  สิงหาคม    2563 29 574,200.00 19  สิงหาคม    2563 8 103,600.00 
  4       ”              ” 52 1,141,400.00 20       ”              ” 6 106,700.00 
  5       ”              ” 14 293,800.00 21       ”              ” 5 99,000.00 
  6       ”              ” 17 355,000.00 24       ”              ” 1 25,000.00 
  7       ”              ” 12 233,900.00 25       ”              ” 6 107,000.00 
10       ”              ” 6 120,000.00 26       ”              ” 2 45,000.00 
11       ”              ” 11 189,000.00 27       ”              ” 3 54,000.00 
13       ”              ” 4 87,000.00 28       ”              ” 1 6,000.00 
14       ”              ” 14 227,200.00 31       ”              ” 4 100,000.00 
17       ”              ” 1 30,000.00    
18       ”              ” 8 191,600.00 รวมทั้งส้ิน 204 4,089,400.00 

 

สหกรณ์ฯ ตอ้งส่งขอ้มูลรายการหักเงินต่างๆ ให้กบัการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย ์ทุกวนัท่ี 4 ของเดือน ดงันั้น สมาชิก      
ท่ียืน่กูต้ ั้งแต่วนัท่ี  4 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะหกัเก็บเงินในเดือนถดัไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.7  เร่ืองรายงานการจ่ายเงนิกู้ 
  ในเดือน กนัยายน 2563 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูส้ามญั,เงินกูเ้พ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต์ และเงินกูพิ้เศษเพ่ือประกอบ
อาชีพ รวม  56 ราย เป็นเงินขอกูจ้าํนวนทั้งส้ิน  79,060,970.- บาท (เจ็ดสิบเกา้ลา้นหกหม่ืนเกา้ร้อยเจ็ดสิบบาทถว้น) ตามรายละเอียด
ดงัน้ี 

ประเภทเงินกู ้ วนัท่ีจ่าย จาํนวน(ราย) จาํนวนเงิน(บาท) 
เงินกูส้ามญั     1 กนัยายน 2563 52 78,416,500.00 
เงินกูเ้พ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์    1 กนัยายน 2563 1 44,470.00 



เงินกูพิ้เศษ  23 กนัยายน 2563 3 600,000.00 
รวมจ่ายทั้งส้ิน  56 79,060,970.00 

 

         ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ ไดแ้นบรายละเอียดการกูเ้งินของสมาชิกทุกรายตามรายการดงักล่าวขา้งตน้ในทา้ยวาระการประชุม 
เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยแจ้งให้สมาชิกตรวจสอบอีกคร้ังด้วย สําหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินประจาํเดือน กันยายน 2563  
สหกรณ์ฯ จะสรุปการจ่ายเงินในเดือนถดัไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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เลขานุการ 3.8  เร่ืองรายงานโครงการเงนิทุนสวสัดกิารสมาชิกผู้ค า้ประกนัเงนิกู้ 

 ตั้งแต่เร่ิมโครงการเงินทุนสวสัดิการสมาชิกผูค้ ํ้ าประกันเงินกู้ มีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการฯ รวม  2,389 ราย       
จ่ายเงินทุนโครงการสวสัดิการฯ ไปแลว้รวม  154 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  63,699,946.44 บาท (หกสิบสามลา้นหกแสนเกา้หม่ืน-
เกา้พนัเกา้ร้อยส่ีสิบหกบาทส่ีสิบส่ีสตางค)์ แยกเป็นการจ่ายกรณีสมาชิกเสียชีวิตจาํนวน  145 ราย และกรณีสมาชิกโดนไล่ออกจาก
ราชการจาํนวน  9 ราย   

        ทั้งน้ี เงินจากการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีคงเหลือจาํนวน  27,671,217.- บาท   
(ยีสิ่บเจ็ดลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยสิบเจ็ดบาทถว้น) 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.9  เร่ืองสรุปรายงานการท าธุรกรรมทางการเงนิของสหกรณ์ฯ 
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯ ไม่มีการทําธุรกรรมท่ีใช้เงินสด แบบ ปปง.1-01,การทําธุรกรรม             

ท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์แบบ ปปง.1-02 และการทาํธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั แบบ ปปง.1-03 แต่อยา่งใด 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.10  เร่ืองสรุปรายงานการตรวจสอบสมาชิกได้รับค าส่ังพทิกัษ์ไว้เดด็ขาดจากกรมบังคบัคด ี
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯ ไดต้รวจสอบขอ้มูลรายช่ือจากกรมบงัคบัคดีกบัรายช่ือและเลขท่ีบตัร

ประจาํตวัประชาชนของสมาชิก พบรายช่ือบุคคล  2 ราย ไดรั้บคาํสั่งพิทกัษท์รัพยไ์วเ้ด็ดขาดจากกรมบงัคบัคดี ซ่ึงเคยเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯ แต่ปัจจุบนัไดข้าดจากสมาชิกภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2561 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.11   เร่ืองรายงานสมาชิกเพิม่ค่าหุ้นรายเดือน 
  ในเดือน กนัยายน 2563 มีสมาชิกแจง้ความประสงคข์อเพ่ิมค่าหุน้รายเดือนจาํนวน  11 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  
25,000.- บาท (สองหม่ืนหา้พนับาทถว้น) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบั ยศ  นาม นามสกุล เดิม เพิ่มเป็น ลาํดบั ยศ  นาม นามสกุล เดิม เพิ่มเป็น 
ท่ี   (บาท) (บาท) ท่ี   (บาท) (บาท) 
 ภ.จว.บุรีรัมย์     สภ.กระสัง    

1 พ.ต.ท.สมบติั ศรีสังวรณ์ 7,000 10,000 6 พ.ต.ท.อนนัต ์ สุนสันเขต 5,000 8,000 
 สภ.เมืองฯ     สภ.คูเมือง    

2 ร.ต.ต.หญิง สุมาลี โกนจา 4,000 12,000 7 ด.ต.ยทุธสิทธ์ิ ปะโกติโย 3,500 5,000 



 สภ.ประโคนชยั     สภ.ช านิ    
3 ร.ต.ท.สุเมธ พวงประโคน 3,000 5,000 8 ด.ต.นาท ทูนมาก 1,800 2,200 
 สภ.บ้านบัว     บ านาญ    

4 ร.ต.อ.ประจวบ ชาญประโคน 2,300 3,000 9 ร.ต.ต.ฐากูร เวชประโคน 1,500 2,300 
 สภ.พทุไธสง    10 ร.ต.ท.ยทุธชยั ขาํเอนก 2,000 2,300 

5 ร.ต.อ.มุทธวชัร์ บริสุทธ์ิ 5,000 10,000 11 พ.ต.ท.ธีระพงษ ์ สาริกา 2,000 2,300 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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เลขานุการ 3.12  เร่ืองรายงานเงนิรับฝาก 
  ตั้งแต่วนัท่ี  26 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี  21 กนัยายน 2563 มีสมาชิกนาํเงินมาฝากจาํนวน  15 ราย เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน  1,302,016.58 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนสองพนัสิบหกบาทหา้สิบแปดสตางค)์ มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

  1.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  156 จาํนวนเงิน 450,000.00  บาท 
  2.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  187 ” 1,000.00  บาท 
  3.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  193 ” 90,066.58  บาท 
  4.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  199 ” 24,000.00  บาท 
  5.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  204 ” 2,000.00  บาท 
  6.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  210 ” 100,000.00  บาท 
  7.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  253 ” 1,500.00  บาท 
  8.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  270 ” 1,450.00  บาท 
  9.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  347 ” 3,500.00  บาท 
10.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  370 ” 200,000.00  บาท 
11.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  376 ” 300,000.00  บาท 
12.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  380 ” 15,000.00  บาท 
13.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  385 ” 100,000.00  บาท 
14.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  387 ” 2,000.00  บาท 
15.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  392 ” 10,000.00  บาท 

 

  มีสมาชิกถอนเงินฝากจาํนวน  12 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  459,000.- บาท (ส่ีแสนห้าหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 
สําหรับสมาชิกท่ีจะถอนเงินฝากเกิน  100,000.- บาท ข้ึนไป ขอให้แจ้งสหกรณ์ฯ ทราบล่วงหน้า  1 เดือน เพื่อให้สหกรณ์ฯ              
ไดว้างแผนจดัสรรเงินใหถู้กตอ้ง เน่ืองจากสหกรณ์ฯ มีเงินเขา้มาจากการชาํระหน้ีของสมาชิกเดือนละคร้ัง 
  ณ วนัท่ี  21 กนัยายน 2563  มีเงินฝากจาํนวน  218 บญัชี เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  180,150,152.93 บาท (หน่ึงร้อย-
แปดสิบลา้นหน่ึงแสนหา้หม่ืนหน่ึงร้อยหา้สิบสองบาทเกา้สิบสามสตางค)์ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.13  เร่ืองรายงานเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ (เพ่ือความมัน่คง) 
  ตั้งแต่วนัท่ี  26 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี  21 กนัยายน 2563 มีสมาชิกฝากเงินออมทรัพยพิ์เศษ (เพ่ือความมัน่คง) 
ตามระเบียบท่ีกาํหนดจาํนวน  12 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  500,000.- บาท (หา้แสนบาทถว้น) มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

  1.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 0479 จาํนวนเงิน 10,000.00  บาท 



  2.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 1792 ” 10,000.00  บาท 
  3.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 1835 ” 10,000.00  บาท 
  4.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 0618 ” 30,000.00  บาท 
  5.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 1314 ” 30,000.00  บาท 
  6.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 1454 ” 30,000.00  บาท 
  7.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 2428 ” 60,000.00  บาท 
  8.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 2429 ” 60,000.00  บาท 
  9.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 2431 ” 60,000.00  บาท 
10.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 2433 ” 60,000.00  บาท 
11.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 2430 ” 70,000.00  บาท 
12.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 2432 ” 70,000.00  บาท 
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           มีสมาชิกถอนเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ (เพ่ือความมัน่คง) จาํนวน  2 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน        90,066.58 บาท 
(เกา้หม่ืนหกสิบหกบาทหา้สิบแปดสตางค)์ 
           ณ วนัท่ี  21 กนัยายน 2563 มีเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ (เพ่ือความมัน่คง) รวม  2,389 บญัชี เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  
142,925,000.- บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบสองลา้นเกา้แสนสองหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.14  เร่ืองรายงานระบบสมาชิกออนไลน์ 
  ตั้งแต่สหกรณ์ฯ เร่ิมดาํเนินการจดัทาํระบบสมาชิกออนไลน์จนถึงปัจจุบนั มีสมาชิกเขา้ระบบเพื่อตรวจสอบ
ขอ้มูลแลว้  2,036 คน คิดเป็นร้อยละ 68.46% จากจาํนวนสมาชิกทั้งหมด  2,974 คน สรุปรายละเอียดแต่ละสภ. ไดด้งัน้ี 

ช่ือหน่วยงาน 
จาํนวนสมาชิก 

(คน) 
จาํนวนสมาชิก 

ท่ีเขา้ดู (คน) 
จาํนวนคร้ัง ช่ือหน่วยงาน 

จาํนวนสมาชิก 
(คน) 

จาํนวนสมาชิก 
ท่ีเขา้ดู (คน) 

จาํนวนคร้ัง 

  1. สหกรณ์ 8 8 183 21. สภ.หนองไมง้าม 36 28 456 
  2. ภ.จว.บุรีรัมย ์ 95 68 1,202 22. สภ.กระสัง 57 53 651 
  3. นปพ. 28 17 175 23. สภ.ลาํดวน 31 23 482 
  4. สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 217 215 1,918 24. สภ.คูเมือง 58 34 321 
  5. สภ.บา้นด่าน 54 52 858 25. สภ.หินเหล็กไฟ 31 26 242 
  6.สภ.หนองสองห้อง 36 30 490 26. สภ.นาโพธ์ิ 55 54 394 
  7. สภ.นางรอง 148 147 905 27. สภ.หนองหงส์ 36 30 310 
  8. สภ.หนองไทร 23 19 576 28. สภ.ปะคาํ 52 39 365 
  9. สภ.ประโคนชัย 134 111 833 29. สภ.พลบัพลาชยั 58 24 338 
10. สภ.บา้นบวั 40 40 477 30. สภ.ห้วยราช 41 36 784 
11. สภ.ลาํปลายมาศ 116 95 656 31. สภ.โนนสุวรรณ 48 34 280 
12. สภ.ทะเมนชยั 54 45 639 32. สภ.โนนดินแดง 60 36 400 
13. สภ.ละหานทราย 74 26 261 33. สภ.บา้นใหม่ฯ 47 25 406 
14. สภ.ถาวร 22 22 281 34. สภ.ชาํนิ 53 42 712 
15. สภ.หนองก่ี 84 83 1,125 35.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 59 59 840 
16. สภ.พุทไธสง 89 80 1,197 36. สภ.แคนดง 45 28 241 
17. สภ.สตึก 94 54 773 37. สภ.ชุมแสง 23 23 246 
18. สภ.บา้นกรวด 66 66 639 38. บาํนาญ 467 74 974 
19. สภ.โนนเจริญ 27 24 375 39. ต่างจงัหวดั 275 146 2,736 
20. สภ.โคกกระชาย 33 20 274 รวม 2,974 2,036 25,015 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 



มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.14  เร่ืองรายงานการส่งเงนิช าระหนีข้องสมาชิกต่างจงัหวดั 
  ตั้งแต่วนัท่ี  15 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี  18 กนัยายน 2563 มีสมาชิกต่างจงัหวดั  213 ราย ส่งเงินมาชาํระหน้ี    
เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียจาํนวน  2,680,628.20 บาท (สองลา้นหกแสนแปดหม่ืนหกร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบสตางค)์ และในวนั     
ส้ินเดือนสหกรณ์ฯ เรียกเก็บจากผูค้ ํ้ าประกนัจาํนวน  10 ราย เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียจาํนวน  92,367.- บาท  (เกา้หม่ืนสองพนั- 
สามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถว้น) รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหนา้ 23 - 34 

ลาํดบั ยศ นาม นามสกุล สังกดัเดิม ยา้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคา้ง คร้ังสุดทา้ย 
1 ร.ต.อ. ศุภวฒุิ วงษบุ์ตร ประโคนชยั สภ.ห้วยข่า   

จ.อุบลราชธานี 
365,000 495,561  31 ส.ค.2563 

2 พ.ต.ท. สุชยั เกวยีนโคกกรวด นางรอง สภ.เมืองที   
จ.สุรินทร์ 

473,400 1,734,677  27 ส.ค.2563 
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ลาํดบั ยศ นาม นามสกุล สังกดัเดิม ยา้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคา้ง คร้ังสุดทา้ย 
3 ด.ต. มานพ ปัตถาวนั หนองก่ี สภ.บวัลาย   

จ.นครราชสีมา 
674,000 1,075,040  27 ส.ค.2563 

4 พ.ต.ท. กิตติทศัน์ วงษถ์าวร ภ.จว.บุรีรัมย ์ ภ.จว.สุรินทร์   
จ.สุรินทร์ 

423,000 1,887,381  27 ส.ค.2563 

5 ด.ต. ภูวกฤต ใจกลา้ ห้วยราช สภ.เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

859,000 236,595  28 ส.ค.2563 

6 ด.ต. ธนเกียรติ เกียรตินอก ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองหนองคาย   
จ.หนองคาย 

444,500 1,789,115  31 ส.ค.2563 

7 ร.ต.อ. วชัรพงษ ์ อรุณไพร ชาํนิ สภ.อุดมทรัพย ์  
จ.นครราชสีมา 

259,200 1,266,638  28 ส.ค.2563 

8 ร.ต.ต. มณู เชิงจอหอ หินเหล็กไฟ ภ.จว.ศรีสะเกษ  
จ.ศรีสะเกษ 

402,000 1,308,478  26 ส.ค.2563 

9 ด.ต. เสรี บุญศรีรัมย ์ บา้นกรวด สภ.เมืองเชียงใหม่   
จ.เชียงใหม่ 

639,000 1,685,770  28 ส.ค.2563 

10 ร.ต.อ. สมพงษ ์ สุขสังข ์ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.เกษตรสมบูรณ์   
จ.ชยัภูมิ 

329,500 1,191,494  29 ส.ค.2563 

11 ด.ต. วฒัน์ธวุฒิ จนัทร์ไทยศรี สภ.นางรอง สภ.สังขะ   
จ.สุรินทร์ 

473,500 1,592,604  27 ส.ค.2563 

12 ร.ต.ต. พนม วชัรวรพนัธุ์ ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.ปากช่อง   
จ.นครราชสีมา 

145,500 114,087  27 ส.ค.2563 

13 ร.ต.อ. พิตติพล พุฒินาทวรพงศ ์ หนองก่ี สน.วดัพระยาไกร  
กรุงเทพฯ 

432,500 1,319,423  27 ส.ค.2563 

14 ด.ต. สมพงษ ์ อสิพงษ ์ ห้วยราช สภ.ห้วยทบัทนั   
จ.ศรีสะเกษ 

361,500 1,124,676  26 ส.ค.2563 

15 ร.ต.อ. ฐปนนท ์ โชคบณัฑิต ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองอุดรธานี   
จ.อุดรธานี 

338,000 1,422,208  31 ส.ค.2563 

16 ร.ต.อ. ชยพล เขื่อนทอง โนนเจริญ สภ.นาจะหลวย   
จ.อุบลราชธานี 

185,800 162,266  31 ส.ค.2563 

17 พ.ต.อ. ทรงวฒุิ ไสยบุญ หนองก่ี สภ.สีค้ิว   
จ.นครราชสีมา 

1,783,300 1,086,262  27 ส.ค.2563 

18 ร.ต.ต. ชาญณุวฒัน์ เทียมวงศ ์ สตึก สภ.โคกสวา่ง   
จ.ร้อยเอ็ด 

227,400 394,451  31 ส.ค.2563 

19 ด.ต. ศุภชั บา้นกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.โหล่งขอด   
จ.เชียงใหม่ 

434,300 2,252,224  28 ส.ค.2563 

20 ร.ต.ท. ประเสริฐ วโิรจไพศาลกุล ชาํนิ สภ.นํ้ าขุ่น   383,000 1,598,980  31 ส.ค.2563 



จ.อุบลราชธานี 
21 ด.ต. ชาญชยั สวา่งวนิัยวชัระ หนองหงส์ สภ.ปักธงชยั   

จ.นครราชสีมา 
427,300 1,195,039  27 ส.ค.2563 

22 พ.ต.ต. วศิิษฐ ชิณปัตร บา้นกรวด สภ.ประทาย  
จ.นครราชสีมา 

419,800 1,597,725  27 ส.ค.2563 

23 จ.ส.ต. อานุภาพ อาจิณกิจ ปะคาํ สภ.วงันํ้ าเยน็   
จ.สระแกว้ 

325,200 1,390,441  26 ส.ค.2563 

24 ด.ต. สาํรวย ตะสิงห์ ลาํปลายมาศ สภ.ลาํทะเมนชยั   
จ.นครราชสีมา 

942,500 1,256,507  28 ส.ค.2563 

25 ร.ต.อ. อนุชิต ชาวดง หินเหล็กไฟ สภ.เมืองอุดรธานี   
จ.อุดรธานี 

472,500 1,654,307  28 ส.ค.2563 

26 ร.ต.ท. บุญรอด มณฑา กระสัง สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครราชสีมา 

245,000 865,644  27 ส.ค.2563 

27 ด.ต. วรีภทัร เกาะสังข ์ กระสัง สภ.พิมาย   
จ.นครราชสีมา 

434,100 1,554,942  31 ส.ค.2563 
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ลาํดบั ยศ นาม นามสกุล สังกดัเดิม ยา้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคา้ง คร้ังสุดทา้ย 
28 ร.ต.อ. วฒุิชยั ปัจจยัโคนัง พุทไธสง สภ.สีดา  

จ.นครราชสีมา 
404,600 1,879,641  27 ส.ค.2563 

29 ร.ต.อ. สุวฒัน์ นามมงคล เมืองบุรีรัมย ์ บก.สส.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

485,000 1,961,416  27 ส.ค.2563 

30 ด.ต. เดชาธร ตอ้งกระโทก หนองหงส์ สภ.ครบุรี   
จ.นครราชสีมา 

291,800 286,348  27 ส.ค.2563 

31 ร.ต.ท. ธนวฒัน์ วฒัน์ธนกาญจน์ หนองหงส์ สภ.คลองไผ ่  
จ.นครราชสีมา 

257,000 1,082,205  28 ส.ค.2563 

32 ด.ต. เทวนิ แซมทอง หนองหงส์ สภ.นิคมพฒันา   
จ.ระยอง 

347,600 432,490  28 ส.ค.2563 

33 ด.ต. จกัรพรรด์ิ ศรีจาํปา บา้นกรวด สน.โชคชยั  
กรุงเทพฯ 

304,100 1,989,231    3 ก.ย.2563 

34 ร.ต.ท. สุวรรณ มาดาโต โนนสุวรรณ สภ.ประทาย  
จ.นครราชสีมา 

316,000 1,527,187  27 ส.ค.2563 

35 ด.ต. อุเทน นอนา บา้นใหม่ฯ สภ.เมืองยาง   
จ.นครราชสีมา 

284,100 1,294,180  28 ส.ค.2563 

36 ด.ต. กฤษณะพงศ ์ การบรรจง หนองก่ี สภ.พิมาย   
จ.นครราชสีมา 

313,000 1,363,713  27 ส.ค.2563 

37 ร.ต.ท. จีรยทุธ ตุ่นป่า นาโพธ์ิ สน.บางรัก   
กรุงเทพฯ 

171,400 463,233  28 ส.ค.2563 

38 ด.ต. ชาญณรงค ์ ทรงวาจา กระสัง สภ.ปราสาท   
จ.สุรินทร์ 

230,600 316,222  27 ส.ค.2563 

39 ด.ต. วทิยา คณะสา บา้นด่าน สภ.ปทุมรัตน์   
จ.ร้อยเอ็ด 

456,400 1,937,310  31 ส.ค.2563 

40 ร.ต.ท. สุรชยั จรัสรัมย ์ โนนสุวรรณ สภ.สะเดา   
จ.สุรินทร์ 

472,500 1,660,547  27 ส.ค.2563 

41 ด.ต. จีระศกัด์ิ ศรีคทัธะนาม พุทไธสง สภ.เมืองพทัยา   
จ.ชลบุรี 

209,000 92,181  28 ส.ค.2563 

42 ด.ต. นธิวฒัน์ ยอรัมย ์ สตึก สภ.ยางสีสุราช  
จ.มหาสารคาม 

479,300 1,753,567  28 ส.ค.2563 

43 พ.ต.ต. ศาสตรา คาํขาว สตึก สภ.ขขุนัธ์   
จ.ศรีสะเกษ 

204,000 678,054  26 ส.ค.2563 

44 ร.ต.ต. คมกฤช ซ่อนกล่ิน โนนดินแดง สภ.ทุ่งมน   
จ.สุรินทร์ 

291,500 554,157  27 ส.ค.2563 

45 ร.ต.ท. นิธิเดช คาํอุต นปพ. สภ.บวัลาย   114,000 196,747  27 ส.ค.2563 



จ.นครราชสีมา 
46 ด.ต. ศิริวฒัน์ พิมพพ์ล ลาํปลายมาศ สภ.ขามทะเลสอ   

จ.นครราชสีมา 
610,000 1,830,834  31 ส.ค.2563 

47 ด.ต. สมพร จนัทร์เจา้ ละหานทราย สภ.สอยดาว  
จ.จนัทบุรี 

462,200 1,925,088  26 ส.ค.2563 

48 ด.ต. ชยัยศ เอ่ียมศิริ ละหานทราย สภ.หล่มสัก   
จ.เพชรบูรณ์ 

201,600 211,986  27 ส.ค.2563 

49 พ.ต.ต. วรกาญจน์ เจริญศิริ สตึก สภ.บวัเชด   
จ.สุรินทร์ 

301,700 289,628  27 ส.ค.2563 

50 ร.ต.อ. ทวศีกัด์ิ กวนกระโทก หนองก่ี สภ.โชคชยั   
จ.นครราชสีมา 

201,800 148,219  27 ส.ค.2563 

51 พ.ต.ท. ทองดี วชิชุเมธาลกัษณ์ ประโคนชยั สภ.ภูสิงห์   
จ.ศรีสะเกษ 

418,500 1,619,939  26 ส.ค.2563 

52 ร.ต.อ. สามารถ ช่ืนชมยิง่ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.สังขะ  
จ.สุรินทร์ 

376,900 1,867,101  27 ส.ค.2563 
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53 ด.ต. ววิธั สุดหอม หนองหงส์ สภ.พล   

จ.ขอนแก่น 
328,900 1,537,820  31 ส.ค.2563 

54 ร.ต.ต. ดามพย์ฤทธ์ิ ไกรษร พลบัพลาชยั สภ.ภูสิงห์   
จ.ศรีสะเกษ 

272,200 1,092,365  26 ส.ค.2563 

55 ด.ต. วศิิษฐ์ ยีสุ่่นหอม คูเมือง สภ.จอมพระ   
จ.สุรินทร์ 

389,200 1,833,741  27 ส.ค.2563 

56 ร.ต.อ. สมบติั ดีเกษม ละหานทราย สภ.ดอนแสนสุข   
จ.นครราชสีมา 

157,600 274,485  27 ส.ค.2563 

57 ด.ต. ประเสริฐ คาํหินกอง หนองสองห้อง บก.ปส.2   
จ.อุดรธานี 

151,400 435,586  26 ส.ค.2563 

58 ด.ต. สุรการ มีแยม้ภกัด์ิ ชาํนิ สภ.บ่อวนิ   
จ.ชลบุรี 

315,900 1,421,480  27 ส.ค.2563 

59 ร.ต.อ. นิพนธ์ เพื่อนสงคราม เฉลิมฯ สภ.จตุัรัส   
จ.ชยัภูมิ 

512,500 1,788,364  26 ส.ค.2563 

60 ด.ต. อาณติั สาบุตร หนองสองห้อง สภ.ศรีราชา   
จ.ชลบุรี 

435,400 1,795,016  31 ส.ค.2563 

61 ด.ต. สมาท ดงแกว้ บา้นใหม่ฯ สภ.ชนบท   
จ.ขอนแก่น 

194,800 800,426  31 ส.ค.2563 

62 ด.ต. ฉันทวฒุิ บุนรสิงห์ ลาํปลายมาศ สภ.พยคัฆภูมิพิสัย   
จ.มหาสารคาม 

245,000 855,355  28 ส.ค.2563 

63 พ.ต.ท. ชยัวฒัน์ นนัทะเสนา บา้นกรวด สภ.เมืองฯ   
จ.นครราชสีมา 

553,000 966,423  27 ส.ค.2563 

64 ร.ต.ท. สุวฒัน์ ติระวฒันศกัด์ิ กระสัง สภ.กาบเชิง   
จ.สุรินทร์ 

292,000 597,376  27 ส.ค.2563 

65 ร.ต.ต. วาสุกรี ยวงมณี พุทไธสง สภ.ประทาย   
จ.นครราชสีมา 

367,000 1,079,950  27 ส.ค.2563 

66 ด.ต. นาํพล โพธิบติั ลาํปลายมาศ สภ.บา้นแปลง   
จ.จนัทบุรี 

405,800 1,798,461  26 ส.ค.2563 

67 ด.ต. เด่น ปรักเอโก นางรอง บช.น.  
กรุงเทพฯ 

405,400 1,722,629  26 ส.ค.2563 

68 ร.ต.ท. ณฐัพล ธรรมมาวฒุิกูล แคนดง ตรวจคนเขา้เมือง   
จ.สกลนคร 

200,000 583,517    2 ก.ย.2563 

69 ร.ต.ท. ชยตุ มารศรี หนองก่ี สภ.สีดา   
จ.นครราชสีมา 

204,100 491,515  27 ส.ค.2563 

70 พ.ต.ท. หญิงปัทมาภรณ์ แกว้น่วม ทะเมนชยั สภ.ม่วงเฒ่า  204,900 467,504  31 ส.ค.2563 



จ.อุบลฯ 
71 พ.ต.ท. จกัรเพชร ศรีวฒุิทรัพย ์ บา้นบวั สภ.โชคนาสาม   

จ.สุรินทร์ 
382,00 733,916  27 ส.ค.2563 

72 ด.ต. วฒุิชยั งอกลาภ โคกกระชาย สภ.รัตนบุรี  
จ.สุรินทร์ 

381,300 1,874,868  27 ส.ค.2563 

73 พ.ต.ท. สิทธิชยั สุนารักษ ์ หนองก่ี สภ.พลสงคราม   
จ.นครราชสีมา 

965,500 1,752,208  27 ส.ค.2563 

74 ร.ต.อ. วรีะ ยนัละหา นางรอง ภ.จว.ปราจีนบุรี  
 จ.ปราจีนบุรี 

174,200 382,979  26 ส.ค.2563 

75 ด.ต. กานตเ์ดช อาจทวกีุล ทะเมนชยั สภ.พล  
จ.ขอนแก่น 

405,300 1,584,622  31 ส.ค.2563 

76 ด.ต. อุทยั หวงัคุม้กลาง นปพ. ฝอ.บก.ทล.  
กรุงเทพฯ 

407,500 1,757,097  28 ส.ค.2563 

77 พ.ต.ท. อุดมพล เอ้ือศิลามงคล นางรอง สน.บุปผาราม   
กรุงเทพฯ 

1,011,000 450,616  28 ส.ค.2563 
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78 จ.ส.ต. ฐิติพงษ์ บุญแสน สภ.บา้นใหม่ฯ สภ.ประทาย   

จ.นครราชสีมา 
164,400 669,708  27 ส.ค.2563 

79 พ.ต.ท. นิสัญ วงศจ์นัทา ลาํปลายมาศ สภ.ศรีณรงค ์  
จ.สุรินทร์ 

416,700 1,955,643  27 ส.ค.2563 

80 พ.ต.ท. อรรถพร พุ่มห้วยรอบ เมืองบุรีรัมย ์ ฝอ.3 บก.อก.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

419,300 1,772,749  27 ส.ค.2563 

81 ร.ต.อ. สันติ โมทนา โนนดินแดง สภ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา 

461,500 1,243,326  28 ส.ค.2563 

82 ด.ต. จาํแลง จนัทร์ประโคน บา้นกรวด สน.บึงกุ่ม   
กรุงเทพฯ 

156,500 364,988  31 ส.ค.2563 

83 พ.ต.ท. ชินเทพ พนัธุ์ทอง หนองหงส์ สภ.ปรือใหญ่   
จ.ศรีสะเกษ 

640,000 879,203  31 ส.ค.2563 

84 พ.ต.ท. บรม ศรีสงค ์ ละหานทราย สภ.ภูเขียว   
จ.ชยัภูมิ 

262,300 853,220  26 ส.ค.2563 

85 พ.ต.ท. เอกภาค ธูปสมุทร กระสัง สภ.คลองหาด   
จ.สระแกว้ 

595,300 1,619,827  26 ส.ค.2563 

86 ร.ต.อ. สุติพงษ ์ โสดาจนัทร์ บา้นกรวด สภ.ไพรบึง   
จ.ศรีสะเกษ 

450,000 2,051,251  26 ส.ค.2563 

87 พ.ต.ท. พิบูลย ์ คาํจนัทร์ดี บา้นกรวด สภ.ท่าตูม   
จ.สุรินทร์ 

519,500 26,206  27 ส.ค.2563 

88 พ.ต.ท. วรกร ชาไธสง หนองสองห้อง สภ.ห้วยยาง  
จ.ชยัภูมิ 

402,200 1,755,907  26 ส.ค.2563 

89 พ.ต.ท. พงศย์ทุธ์ แกว้ดอนรี บา้นกรวด ภ.จว.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา 

205,500 289,778  27 ส.ค.2563 

90 ร.ต.อ. ขตัติยะ เขียวอุตสา นาโพธ์ิ สภ.คง   
จ.นครราชสีมา 

245,700 897,685  28 ส.ค.2563 

91 ร.ต.ท. สุทดั กลมกูล โนนดินแดง สภ.ดอนหัวฬ่อ   
จ.ชลบุรี 

160,000 274,872  31 ส.ค.2563 

92 พ.ต.ท. เฉลิมศกัด์ิ ไชยณรงค ์ โนนสุวรรณ สภ.ปักธงชยั   
จ.นครราชสีมา 

406,500 1,795,651  27 ส.ค.2563 

93 ร.ต.อ. ฟ้าลิขิต แสนจงัหรีด หนองสองห้อง สภ.บวัใหญ่   
จ.นครราชสีมา 

154,200 401,702  27 ส.ค.2563 

94 พ.ต.ท. คาํนวณ บ่ายกระโทก นางรอง สภ.กาบเชิง   
จ.สุรินทร์ 

437,500 1,693,777  27 ส.ค.2563 

95 ร.ต.อ. อภิเชษฐ ์ ห้วยทราย เมืองบุรีรัมย ์ บก.ตม.6  อ.หาดใหญ่   176,500 606,626  28 ส.ค.2563 



จ.สงขลา 
96 จ.ส.ต. สภา เกตุใหม่ นปพ. สภ.เสิงสาง   

จ.นครราชสีมา 
381,700 1,790,734  27 ส.ค.2563 

97 ส.ต.อ. ธวชัชยั ศรีสัตยา หนองไมง้าม บก.สส.ภ.3   
จ.นครราชสีมา 

282,200 1,153,935  27 ส.ค.2563 

98 ร.ต.ต. กษิดิศ แสนแกว้ หนองไมง้าม สภ.ศรีเทพ   
จ.เพชรบูรณ์ 

186,000 572,797  27 ส.ค.2563 

99 พ.ต.ท. ณฐัวุฒิ รุ่งเรือง ประโคนชยั สภ.โนนไทย   
จ.นครราชสีมา 

141,000 188,157  27 ส.ค.2563 

100 ด.ต. ทตัพงศ ์ อาทวงั เมืองบุรีรัมย ์ สภ.สังขะ   
จ.สุรินทร์ 

225,200 819,077  27 ส.ค.2563 

101 ร.ต.ท. อคัรเดช เพง็วงษ ์ โคกกระชาย สภ.วงันํ้ าเขียว   
จ.นครราชสีมา 

253,000 885,010  27 ส.ค.2563 

102 พ.ต.ท. ยงยทุธ์ แซะจอหอ บา้นด่าน สภ.เทพสถิต   
จ.ชยัภูมิ 

326,000 793,069  26 ส.ค.2563 
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103 พ.ต.ท. อิทธิ แหวนโคกสูง พลบัพลาชยั สภ.นํ้ าเพียงดิน   
จ.แม่ฮ่องสอน 

325,200 1,028,202  26 ส.ค.2563 

104 พ.ต.ต. ไพศาล ปันเร็ว โนนสุวรรณ สภ.พระทองคาํ  
จ.นครราชสีมา 

259,100 602,888  27 ส.ค.2563 

105 พ.ต.ท. จกัรินทร์ พวงสมบติั บา้นใหม่ฯ สภ.ชุมพวง   
จ.นครราชสีมา 

235,000 1,133,751  27 ส.ค.2563 

106 พ.ต.ท. อรพล โคตรโนนกอก ทะเมนชยั สภ.หนองสาหร่าย   
จ.นครราชสีมา 

250,000 106,072  26 ส.ค.2563 

107 ด.ต. วธุธิ ยายรัิมย ์ ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

211,500 868,506  27 ส.ค.2563 

108 จ.ส.ต. ศุภมิตร เกลียวชมพูนุช หนองไทร ตม.ทอ.กรุงเทพฯ   
บก.ตม.2 

241,900 1,210,227  26 ส.ค.2563 

109 พ.ต.อ. ศกัด์ิศรณ์ วนัสุข ทะเมนชยั สภ.โนนสูง   
จ.นครราชสีมา 

258,000 841,705  27 ส.ค.2563 

110 ร.ต.ต. พูนผล พนัธุกูล สภ.บา้นกรวด ภ.จว.สุรินทร์  
จ.สุรินทร์ 

133,300 53,341  28 ส.ค.2563 

111 ส.ต.อ. ณฐพรหม อุ่นพิทกัษส์กุล ลาํดวน สภ.จอหอ   
จ.นครราชสีมา 

269,600 933,100  27 ส.ค.2563 

112 ส.ต.อ. ยทุธนา ขมวดทรัพย ์ ลาํดวน สภ.กุมภวาปี   
จ.อุดรธานี 

209,500 904,883  31 ส.ค.2563 

113 ส.ต.ท. วรีะวฒัน์ ชยัปัญหา โนนเจริญ สภ.ประทาย   
จ.นครราชสีมา 

110,000 84,234  27 ส.ค.2563 

114 พ.ต.ต. โกสินทร์ แจ่มทองหลาง โนนดินแดง สภ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

197,500 817,716  27 ส.ค.2563 

115 พ.ต.ต. ณิชธร ปูรณะปํญญา สภ.เมืองฯ ทล.2 กก.6 บก.ทล  
จ.บุรีรัมย ์

366,200 1,881,668  28 ส.ค.2563 

116 พ.ต.ท. อรรณพ ม่านทอง คูเมือง สภ.บา้นเหล่ือม   
จ.นครราชสีมา 

345,200 1,371,432  28 ส.ค.2563 

117 จ.ส.ต. อดิศกัด์ิ ยนตส์ถิตยก์ุล บา้นกรวด ทล.5 กก.3 บก.ทล.  
จ.ปราจีนบุรี 

269,000 1,064,624  28 ส.ค.2563 

118 ส.ต.ท. จีรวฒัน์ งดกระโทก หนองก่ี ภ.จว.นครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

351,600 1,751,954  27 ส.ค.2563 

119 ร.ต.ท. สรวศิ คาํเปล่ง โนนเจริญ สภ.สาขลา   
จ.สมุทรปราการ 

400,000 1,569,278  31 ส.ค.2563 

120 ร.ต.ท. ธวชัชยั บุญญพาพงศ ์ พลบัพลาชยั สภ.คลองไผ ่  300,400 1,577,671  31 ส.ค.2563 



จ.นครราชสีมา 
121 พ.ต.ท. วชิาญ ท่าไม ้ หินเหล็กไฟ สภ.พนมดงรัก   

จ.สุรินทร์ 
366,200 1,853,721  27 ส.ค.2563 

122 ร.ต.อ. ปิยพงศ ์ จนัทร์ประเสริฐ ละหานทราย สภ.โคกสูง  
จ.สระแกว้ 

636,900 1,945,960  26 ส.ค.2563 

123 ร.ต.อ. ภคิน กล่ินสุวรรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย ์ ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ  
บก.ตม.2 

320,300 1,202,451  26 ส.ค.2563 

124 ร.ต.ท. วษิณุ วงษณ์รงค ์ นาโพธ์ิ สภ.โนนคูณ   
จ.ศรีสะเกษ 

250,200 1,270,230  26 ส.ค.2563 

125 ร.ต.ท. ศกัดา กองทอง คูเมือง สภ.ไทยเจริญ   
จ.ยโสธร 

178,500 316,702  27 ส.ค.2563 

126 ร.ต.ท. นพดล อินทร์ทอง โคกกระชาย สภ.โดนเอาว ์  
จ.ศรีสะเกษ 

375,900 1,853,363  26 ส.ค.2563 

127 ร.ต.ท. สิงห์ณพร ผวิขาํ กระสัง ภ.จว.มุกดาหาร   
จ.มุกดาหาร 

259,000 826,112  26 ส.ค.2563 
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128 ร.ต.ท. สุริยนั บุญทนัเสน กระสัง สภ.เทนมีย ์  
จ.สุรินทร์ 

277,200 492,225  27 ส.ค.2563 

129 พ.ต.ท. กิตต์ิธนานาท แกว้คาํบง้ หนองก่ี บก.สส.ภ.3   
จ.นครราชสีมา 

400,000 798,397  27 ส.ค.2563 

130 พ.ต.อ. สมภพ สังขก์รทอง นางรอง ภ.จว.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา 

823,000 320,219  27 ส.ค.2563 

131 พ.ต.ท. อดิศกัด์ิ จนัทร์สอน ประโคนชยั สภ.จะกง   
จ.ศรีสะเกษ 

427,000 769,792  26 ส.ค.2563 

132 พ.ต.ท. สมรัก มูลหาร บา้นกรวด สภ.แสนสุข   
จ.ชลบุรี 

806,000 848,843  28 ส.ค.2563 

133 ร.ต.อ. สุร์พศั ผมหอม สตึก สภ.โนนนารายณ์   
จ.สุรินทร์ 

373,700 840,924  27 ส.ค.2563 

134 ด.ต. วชิญภ์าส โพธ์ิแกว้ นางรอง สภ.ท่าแซะ   
จ.ชุมพร 

370,000 1,809,332  26 ส.ค.2563 

135 ร.ต.ท. พิศาล ช่วยรัมย ์ โคกกระชาย สภ.เมืองบวั  
จ.สุรินทร์ 

274,500 1,036,832  27 ส.ค.2563 

136 พ.ต.ต. สุรสิทธ์ิ บุญเนตร นาโพธ์ิ สภ.โพนพิสัย   
จ.หนองคาย 

325,600 820,802  31 ส.ค.2563 

137 ร.ต.อ. สรภสักรณ์ เลิศโสภณวฒัน์ เมืองบุรีรัมย ์ ตม.ทอ.กรุงเทพ  
บก.ตม.2 

371,300 1,871,853  26 ส.ค.2563 

138 ร.ต.ท. สมปอง ขอ้สวา่ง บา้นใหม่ฯ สภ.ชุมพวง  
จ.นครราชสีมา 

301,800 1,404,167  27 ส.ค.2563 

139 ร.ต.ท. สิปปวชิญ ์ พูนกลา้ กระสัง สภ.ปราสาท   
จ.สุรินทร์ 

338,600 1,933,085  27 ส.ค.2563 

140 ร.ต.อ. สมศกัด์ิ เท่ียงดาห์ หนองไทร สภ.เสิงสาง   
จ.นครราชสีมา 

316,800 887,885  27 ส.ค.2563 

141 ด.ต. ทศัน์พล พูนกลาง เมืองบุรีรัมย ์ สภ.บางคลา้  
จ.สุพรรณบุรี 

419,300 1,883,240  27 ส.ค.2563 

142 ร.ต.ท. คาํพอง ไฝดง ละหานทราย สภ.เอือดใหญ่  
จ.อุบลฯ 

343,700 1,927,212  31 ส.ค.2563 

143 จ.ส.ต. นภากรณ์ ปุลนัรัมย ์ ประโคนชยั สภ.ไมแ้ก่น   
จ.ปัตตานี 

284,400 1,277,671  26 ส.ค.2563 

144 ร.ต.ท. สุวจัน์ เจริญทา้ว บา้นบวั สภ.ชานุมาน   
จ.อาํนาจเจริญ 

345,200 1,649,607  31 ส.ค.2563 

145 ร.ต.ท. ศาสตรา นนัทรักษ ์ ลาํดวน สภ.หนามแท่ง   300,800 1,268,716  31 ส.ค.2563 



จ.อุบลราชธานี 
146 ร.ต.ท. รถชสิทธ์ิ แสงกระโทก นาโพธ์ิ สภ.ชุมพวง   

จ.นครราชสีมา 
309,400 925,934  27 ส.ค.2563 

147 ร.ต.ท. ไกรสร คาํภาปัตน์ นาโพธ์ิ สภ.ช่องแม็ก   
จ.อุบลราชธานี 

326,000 1,273,475  31 ส.ค.2563 

148 ร.ต.ท. วศิน รินสันเทียะ โคกกระชาย สภ.วงันํ้ าเขียว   
จ.นครราชสีมา 

342,200 1,036,896  27 ส.ค.2563 

149 ร.ต.ท. ชานนั โพธ์ิหลา้ นาโพธ์ิ สภ.นาเชือก   
จ.มหาสารคาม 

237,500 368,789  28 ส.ค.2563 

150 ส.ต.ต. สุริยา สุดโสม หนองไทร สภ.สีค้ิว   
จ.นครราชสีมา 

200,200 811,549  26 ส.ค.2563 

151 ส.ต.ท. ฤทธิรงค ์ จนัผกัแว่น ลาํปลายมาศ สภ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

155,400 699,144  27 ส.ค.2563 

152 ส.ต.ท. จงรัก หวงับุญ ทะเมนชยั สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครราชสีมา 

217,100 1,106,939  28 ส.ค.2563 
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153 ส.ต.ท. อภิสิทธ์ิ ป้อมมาตา ละหานทราย สภ.นาตาล   
จ.อุบลราชธานี 

140,000 364,740  31 ส.ค.2563 

154 ส.ต.ท. ณฐัพล เหลาชยั เมืองบุรีรัมย ์ สภ.โชคชยั   
จ.นครราชสีมา 

195,000 283,311  27 ส.ค.2563 

155 ส.ต.ท. วชิชุกาย ขวาเนาว ์ โนนเจริญ สภ.เมืองชยัภูมิ   
จ.ชยัภูมิ 

145,300 608,554  26 ส.ค.2563 

156 ส.ต.ต. ขนุทอง สียางนอก โนนเจริญ สภ.ประทาย   
จ.นครราชสีมา 

81,000 5,446  27 ส.ค.2563 

157 ส.ต.ท. วรีะชน พลพราหมณ์ นาโพธ์ิ สภ.แกง้สนามนาง   
จ.นครราชสีมา 

214,500 1,151,261  27 ส.ค.2563 

158 ส.ต.ท. ณฐัพล ประสาวะนงั สภ.บา้นใหม่ฯ สภ.หนองสองห้อง  
จ.ขอนแก่น 

185,900 861,470  31 ส.ค.2563 

159 ส.ต.ท. กฤษฎา สวสัด์ิรัมย ์ ภ.จว.บุรีรัมย ์ บช.น.  
กรุงเทพฯ 

208,000 1,185,723  26 ส.ค.2563 

160 ส.ต.ท. ธนเดช ไลไธสง ชุมแสง สภ.ชุมพลบุรี   
จ.สุรินทร์ 

223,600 1,132,133  26 ส.ค.2563 

161 ส.ต.ท. ชนภทัร วรรณพฒัน์ บา้นใหม่ฯ สภ.พระอินทร์ราชา  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

225,900 1,019,246  26 ส.ค.2563 

162 ส.ต.ท. ฐากูร ปุปะเท นปพ. สภ.วาปีปทุม   
จ.มหาสารคาม 

152,900 610,844  28 ส.ค.2563 

163 ส.ต.ต. ชลิต ร้ังกลาง ถาวร สภ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

165,000 384,547  27 ส.ค.2563 

164 ส.ต.ท. นครินทร์ แกว้ไทย ถาวร ศฝร.ภ.3.   
จ.นครราชสีมา 

125,000 309,483  27 ส.ค.2563 

165 ส.ต.ท. สนิท ทนิรัมย ์ นางรอง สภ.ขมุพลบุรี   
จ.สุรินทร์ 

140,000 342,637  27 ส.ค.2563 

166 ส.ต.ท. สถาพร มีสาระพนัธ ์ นางรอง กก.สส.4 บก.สส.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

230,400 1,291,045  26 ส.ค.2563 

167 ร.ต.ท. เอกวฒัน์ แกว้อมร ปะคาํ สภ.ยางสีสุราช   
จ.มหาสารคาม 

244,400 504,340  28 ส.ค.2563 

168 ส.ต.ท. จตุพร มณฑาสุวรรณ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.หมูสี   
จ.นครราชสีมา 

209,000 373,006  28 ส.ค.2563 

169 ส.ต.ต. เอกลกัษณ์ นอขนุทด เมืองบุรีรัมย ์ สภ.ปากช่อง   
จ.นครราชสีมา 

157,000 582,287  27 ส.ค.2563 

170 ส.ต.ต. พงษว์ริศ รักษน์าม บา้นด่าน สภ.หินดาด   138,000 372,749  26 ส.ค.2563 



จ.นครราชสีมา 
171 ส.ต.ท. พิชยัรัตน์ โชตินอก โคกกระชาย กก.สืบสวน  

ภ.จว.นครราชสีมา 
229,800 959,898  27 ส.ค.2563 

172 ส.ต.ต. กรกฎ ทวยไธสง สตึก สภ.เจาะไอร้อง   
จ.นราธิวาส 

96,200 127,374  27 ส.ค.2563 

173 ส.ต.ท. อรรถสิทธ์ิ ไตรโคกสูง ลาํดวน สภ.ขามทะเลสอ   
จ.นครราชสีมา 

96,600 40,241  31 ส.ค.2563 

174 ส.ต.ท. พิสุทธิ บุญตา หนองหงส์ สภ.พิมาย   
จ.นครราชสีมา 

233,700 1,055,342  31 ส.ค.2563 

175 ส.ต.ท. ฉัตรชยั จนัวเิศษ กระสัง สภ.บ่อพาน   
จ.มหาสารคาม 

203,000 1,242,313  28 ส.ค.2563 

176 ร.ต.อ. ทูล หาญประโคน เฉลิมฯ สภ.พนมดงรัก   
จ.สุรินทร์ 

326,500 1,188,757  27 ส.ค.2563 

177 ส.ต.ต. ปิยะพงษ์ หาดทราย พุทไธสง สภ.บวัลาย   
จ.นครราชสีมา 

227,500 949,930  27 ส.ค.2563 
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179 ส.ต.ต. ภพธร พูนณรงค ์ สตึก สภ.เมืองพลบัพลา   
จ.นครราชสีมา 

236,600 1,025,819  27 ส.ค.2563 

179 ด.ต. ลิขิต ศรีโยธา ภ.จว.บุรีรัมย ์ ทท.2 กก.บก.ทท.2  
จ.เชียงราย 

295,700 1,334,443  27 ส.ค.2563 

180 พ.ต.อ. พงศพ์นัธ์ พลวงษศ์รี พุทไธสง สภ.ประจนัทคาม  
จ.ปราจีนบุรี 

341,500 381,468  31 ส.ค.2563 

181 พ.ต.ท. สุวทิย ์ สีทา หินเหล็กไฟ สภ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 

339,900 1,920,499  28 ส.ค.2563 

182 ร.ต.ท. วเิชียร โมกขา ประโคนชยั สภ.พยห์ุ   
จ.ศีรษะเกษ 

292,200 1,060,156  26 ส.ค.2563 

183 ส.ต.ท. เอกวชิญ ์ กลางสันเทียะ โนนสุวรรณ สภ.ปักธงชยั  
จ.นครราชสีมา 

142,700 397,734  27 ส.ค.2563 

184 ร.ต.ท. โกมาตย ์ จนัทร์ดี หนองหงส์ สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครราชสีมา 

296,900 1,472,096  28 ส.ค.2563 

185 พ.ต.ท. พุทธรักษ ์ อารยะรังษี หินเหล็กไฟ สภ.กระชอน   
จ.นครราชสีมา 

441,700 780,791  27 ส.ค.2563 

186 ร.ต.ท. ปรีชา ชิณเกตุ โนนเจริญ สภ.สังคม  
จ.หนองคาย 

280,500 886,309  27 ส.ค.2563 

187 พ.ต.ท. กอบชยั สองจนัทึก บา้นใหม่ฯ บก.สส.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

436,000 821,511  27 ส.ค.2563 

188 พ.ต.ท. นนทพนัธ์ เมธาจรัสพงษ ์ พุทไธสง สภ.ห้วยทบัทนั  
จ.ศรีสะเกษ 

307,000 1,368,582  26 ส.ค.2563 

189 ร.ต.ต. หญิงกฤษณา ขนัอาษา ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองหนองคาย  
จ.หนองคาย 

102,800 477,047  31 ส.ค.2563 

190 ด.ต. ธนเดช แกว้มณี โนนดินแดง สภ.บางปะกง   
จ.ฉะเชิงเทรา 

293,200 1,054,004  26 ส.ค.2563 

191 ร.ต.อ. มานิตย ์ ศิริเวช คูเมือง สภ.ศรีสงคราม  
จ.นครพนม 

219,100 1,044,896  31 ส.ค.2563 

192 พ.ต.ท. นิวฒัน์ ผนิสู่ โนนดินแดง สภ.โชคนาสาม   
จ.สุรินทร์ 

204,500 484,613  27 ส.ค.2563 

192 ส.ต.ต. ศิลป์ชยั มีพนสัสัก ลาํปลายมาศ สภ.ชา้งเมือง   
จ.เชียงใหม่ 

128,700 694,968  28 ส.ค.2563 

194 ส.ต.ท. ภาณุวฒัน์ เล้ียงเชวงวงศ ์ หนองก่ี สภ.มะเริง  
จ.นครราชสีมา 

199,900 1,230,836  28 ส.ค.2563 

195 ส.ต.ต. นฐัพงษ์ คุณเวียน สตึก สภ.กนัทรวชิยั   120,600 662,610  28 ส.ค.2563 



จ.มหาสารคาม 
196 ส.ต.ต. ธีรพงษ ์ โชคบณัฑิต สตึก สภ.สีชมพู   

จ.ขอนแก่น 
174,200 1,085,153  28 ส.ค.2563 

197 ส.ต.ต. ธีรวฒัน์ โคตะมูล สตึก สภ.ลาดใหญ่   
จ.ชยัภูมิ 

153,400 825,840  26 ส.ค.2563 

198 ส.ต.ต. วชัรา บุตรวระ สตึก สภ.เมืองยโสธร   
จ.ยโสธร 

198,900 1,072,830  27 ส.ค.2563 

199 ส.ต.ต. อาทิตย ์ สิงห์พิลา สตึก สภ.ธวชับุรี   
จ.ร้อยเอ็ด 

180,700 1,123,332  31 ส.ค.2563 

200 ส.ต.ต. คณิต พนันาสี บา้นกรวด สภ.ชุมพลบุรี   
จ.สุรินทร์ 

121,900 669,233  27 ส.ค.2563 

201 ส.ต.ต. มรรคพล สุดวไิล โคกกระชาย สภ.สูงเนิน   
จ.นครราชสีมา 

165,100 915,346  27 ส.ค.2563 

202 ส.ต.ท. ศิรทชั มัง่มูล ห้วยราช สภ.เมืองเลย  
จ.เลย 

74,100 136,570  27 ส.ค.2563 
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203 ส.ต.ต. ถาวร มาเมืองปัก โนนดินแดง สภ.วงันํ้ าเขียว   
จ.นครราชสีมา 

154,700 945,887  27 ส.ค.2563 

204 ส.ต.ต. ทรงศกัด์ิ สงนางรอง โนนดินแดง สภ.วงันํ้ าเขียว   
จ.นครราชสีมา 

153,400 945,887  27 ส.ค.2563 

205 ส.ต.ต. นาํชยั สุนเจิม ชุมแสง สภ.พยคัฆภูมิพิสัย   
จ.มหาสารคาม 

74,100 378,667  28 ส.ค.2563 

206 พ.ต.ท. จกัรกฤษณ์ ศรีสุนทร คูเมือง กก.สส.3 บก.สส.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

329,000 227,336  27 ส.ค.2563 

207 ส.ต.ต. ชยัรัฐฎ์ วนัทอง ถาวร สภ.กนัทรลกัษณ์   
จ.ศีรษะเกษ 

182,000 734,418  26 ส.ค.2563 

208 ร.ต.อ. สมประสงค ์ วงศห์าแกว้ หนองหงส์ สภ.ห้วยแถลง  
จ.นครราชสีมา 

143,200 444,964  28 ส.ค.2563 

209 จ.ส.ต. อุดมศกัด์ิ ขอพิมาย บา้นด่าน บช.น.  
กรุงเทพฯ 

253,700 1,467,890  26 ส.ค.2563 

210 ส.ต.ต. พชร บุนนาค ห้วยราช สภ.เมืองกาญจนบุรี   
จ.กาญจนบุรี 

169,000 905,232  31 ส.ค.2563 

211 ร.ต.อ. คเชนทร์ สวยสะอาด หนองไมง้าม นว.สบ.2 ผบช.3  
จ.นครราชสีมา 

359,800 2,079,678  27 ส.ค.2563 

212 พ.ต.ท. มิตร คนชุม นางรอง สภ.เสนางคนิคม   
จ.อาํนาจเจริญ 

217,300 1,26,876  31 ส.ค.2563 

213 พ.ต.ท. อาวฒุิ อ่อนวรรณะ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.บา้นหันห้วยทราย  
จ.นครราชสีมา 

211,500 1,240,696    3 ก.ย.2563 

    รวม   213 ราย      เป็นเงินตน้คา้งชาํระจาํนวน              218,451,190.- บาท 
 

สหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงินจากผูค้ ํ้าประกนัตามคาํยนิยอมของสมาชิกใหห้กัชาํระหน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 
เก็บหน้ีจากผูค้ ํ้าประกนั สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี ( ณ  30 กนัยายน 2563 ) 

ลาํดบั 
ท่ี 

ยศ นาม นามสกุล หน้ีคา้งชาํระ 
คงเหลือยกมา 

ชาํระ 
รายเดือน 

ชาํระระหวา่งปี 
(ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563) 

หน้ีคงเหลือ 

เงินตน้ ดอกเบ้ีย ดอกคา้ง 
1 จ.ส.ต. สากล สวา่งศรี 30,312 1,300 13,685 1,915 --- 16,627 
2 ด.ต. สามารถ เฉือยไธสง 103,212 2,000 16,409 7,591 --- 86,803 
3 ร.ต.ท. สุชาติ ป้องจนัทร์ลา 49,038 1,000 49,038 3,329 --- --- 
4 ร.ต.ต. ณฐวฒัน์ ธนยศเมธิน 24,792 2,000 22,835 1,165 --- 1,957 
5 ด.ต. อุบลเวทย ์ วเิศษนคร 863,205 8,100 10,070 68,130 --- 853,135 
6 ด.ต. วราพงษ ์ แสนรัมย ์ 265,630 6,000 52,836 19,164 --- 212,794 



7 จ.ส.ต. ไตรรัตน์ โพธ์ิเกาะ 315,280 3,000 11,439 24,561 --- 303,841 
8 ร.ต.ท. ขจรภพ บาํเพญ็พงษ ์ 568,671 2,500 501,350 15,047 --- 67,321 
9 ด.ต. วรเทพ สุวรรณเทน 1,647,794 14,100 40,124 129,076 --- 1,607,670 
10 ร.ต.ต. มงักร วฒันะ 1,604,894 12,000 17,517 126,483 --- 1,587,377 
    5,472,828 52,000 735,303 396,461  4,737,525 

 

 ในส่วนของลาํดบัท่ี 3 ราย ร.ต.ท.สุชาติ  ป้องจนัทร์ลา ทายาทไดน้าํเงินมาตดัชาํระหน้ีเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียท่ีคา้ง
อยูก่บัสหกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแลว้  พร้อมทั้งไดคื้นเงินในส่วนท่ีผูค้ ํ้าประกนัรับผิดชอบแทนทั้ง  4 ราย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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เลขานุการ 3.16  เร่ืองโครงการเงนิฝากสะสมทรัพย์ครบ  24 งวดเดือน 
  ดว้ยโครงการเงินฝากสะสมทรัพย ์ 24 งวดเดือน ครบกาํหนดจ่ายคืนให้กบัสมาชิก จาํนวน 2 ราย เป็นเงินตน้
พร้อมดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  65,039.26 บาท (หกหม่ืนห้าพนัสามสิบเกา้บาทยี่สิบหกสตางค์)  สหกรณ์ฯ จะโอนเงินฝาก
สะสมทรัพยใ์หก้บัสมาชิกโดยวิธีจ่ายตรงเขา้บญัชีตามท่ีสมาชิกแจง้หมายเลขบญัชีไว ้    ในวนัพุธท่ี  30 กนัยายน 2563 โดยจะแจง้
รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บเงินฝากสะสมทรัพยใ์นเวบ็ไซด์ของสหกรณ์ฯ ท่ี WWW.BURIRAMPOLICE-CO-OP.COMและทางเวบ็ไซด์
ตาํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมยท่ี์ WWW.BURIRAM-POLICE.COM 

สําหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค์จะสมคัรเงินฝากสะสมทรัพย ์ให้ส่งใบสมคัรมาท่ีสหกรณ์ฯ ภายในวนัท่ี 3    
ของทุกเดือน เพ่ือท่ีสหกรณ์ฯ จะไดท้าํรายการหกัเงินส่งใหก้บัการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย ์ต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.17  เร่ืองธนาคารกรุงไทยแจ้งผลการทบทวนวงเงนิประจ าปี 
  ดว้ยไดรั้บหนงัสือจากธนาคารกรุงไทย ท่ี ธสก.2776/2563 ลงวนัท่ี  28 สิงหาคม 2563 แจง้ผลการพิจารณาอนุมติั
ทบทวนวงเงินสินเช่ือเป็นเงินกูเ้บิกเกินบญัชีวงเงินกูจ้าํนวน  30 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MOR = 5.82 ต่อปี และวงเงินกูป้ระเภท    
ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงินกูจ้าํนวน  555 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MOR –1.75 = 4.07 ต่อปี โดยจะครบกาํหนดในการทบทวนคร้ังต่อไป
ในวนัท่ี  11 สิงหาคม 2564  ทั้งน้ี เง่ือนไขและหลกัประกนัคงเดิม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.18  เร่ืองรายงานการช าระหนีส้ถาบันการเงนิอ่ืนทีม่อีตัราดอกเบีย้สูง 
  ดว้ยไดรั้บหนังสือจากธนาคารออมสิน แจง้ผลการอนุมติัให้สหกรณ์ฯ กูเ้งินประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงินกู ้  
250 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 ต่อปี เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนค่าใช้จ่าย ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้สหกรณ์ฯ 
ดาํเนินการดงัน้ี 
  1. ประสานกบัธนาคารออมสินขอรับเงินกูจ้าํนวนดงักล่าว เพ่ือตดัชาํระหน้ีเงินกูข้องธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ซ่ึงครบกาํหนดต่ออายตุัว๋สญัญาฯ ในวนัท่ี  18 กนัยายน 
2563 โดยชาํระหน้ีบางส่วนจาํนวน  250 ลา้นบาท (หน้ีคงเหลือ  50 ลา้นบาท) 
  2. ออกตัว๋สัญญาฯ ฉบับใหม่ของธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ เพ่ิมอีกจาํนวน  87.5 ล้านบาท เพ่ือตดัชําระหน้ี
สหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.70 ต่อปี โดยตดัชาํระหน้ีทั้งจาํนวน 

http://www.burirampolice-co-op.com/
http://www.buriram-police.com/


  ทั้ งน้ี เพ่ือความสะดวกในการชําระหน้ีในคร้ังต่อไป สหกรณ์ฯ จึงขอออกตัว๋สัญญาฉบับใหม่ของธนาคาร        
เพื่อการเกษตรฯ จาํนวน  137.5 ลา้นบาท ( 50 + 87.5 ) โดยแยกเป็น  4 ฉบบั ฉบบัละ  50 ลา้นบาท จาํนวน  2 ฉบบั ฉบบัละ 30 ลา้น
บาท จาํนวน  1 ฉบบั และฉบบัละ  7.5 ลา้นบาท จาํนวน  1 ฉบบั 
  จากการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ สหกรณ์ฯ จะลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายประมาณ  69,000.- บาท ต่อเดือน 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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เลขานุการ 3.19  เร่ืองรายงานผลการตรวจประเมินสหกรณ์ตามหลกัเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยหลกัธรรมาภิบาลประจ าปี 2563 
  ดว้ยไดรั้บหนงัสือจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ี บร 0010/3280 ลงวนัท่ี  11 กนัยายน 2563 แจง้ผลการ
ตรวจประเมินสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563 ของคณะทํางานตรวจประเมิน              
ธรรมาภิบาลระดบัจงัหวดั โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด  ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย
หลกัธรรมาภิบาล 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 25 - 
 
ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
เลขานุการ 4.1  เร่ืองการพจิารณารับสมาชิกเข้าใหม่ 
  ในเดือน กันยายน 2563 มีข้าราชการตาํรวจในสังกัดตาํรวจภูธรจังหวดับุรีรัมย์สมัครเป็นสมาชิก  9 ราย     
สหกรณ์ฯ ไดต้รวจสอบคุณสมบติัครบถว้นแลว้ ไม่ผิดขอ้บงัคบัแต่อยา่งใดขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามรายช่ือดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศ  นาม นามสกุล อาย ุ สังกดั ค่าหุ้น หมายเหตุ 
1 ส.ต.ท.วชัรา สีสุแล 30 สภ.สตึก 1,500 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
2 ส.ต.ต.สิทธินนัท ์ นิธิศเกรียงไกร 29 สภ.หนองไทร 1,500 รายละ  20  บาท 
3 ส.ต.ต.ภานุพงศ ์ ขนุเมือง 20 สภ.ละหานทราย 1,300  
4 ส.ต.ต.อนุชา ไล่กระโทก 27 สภ.ละหานทราย 1,500  
5 ส.ต.ต.กลวชัร ศิลา 21 สภ.โคกกระชาย 1,300  
6 ส.ต.ท.พงศธร แฮะประโคน 22 สภ.โคกกระชาย 1,300  
7 ส.ต.ต.ณฐัพงษ ์ เขียนโทสาร 26 สภ.คูเมือง 1,300  
8 ส.ต.ต.ชนินทร์ แสนมี 21 สภ.คูเมือง 1,300  
9 ส.ต.ต.นิติศาสตร์ จรแกว้ 22 สภ.แคนดง 1,300  

 สมาชิกสมคัรใหม่    9 ราย  เพิ่ม / เดือน 12,300  
 

  ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ จะเร่ิมเก็บเงินค่าหุน้ตั้งแต่เดือน กนัยายน 2563  เป็นตน้ไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

เลขานุการ 4.2  เร่ืองสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ 
  ในเดือน กนัยายน 2563 มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ จาํนวน  2 ราย  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศนาม        นามสกลุ สงักดั หุ้น หน้ี 
1. พ.ต.อ.บุญสินธ์  ผดุงสุข 

สมาชิกเลขทะเบียน 7053 
สภ.ห้วยราช 47,500 --- 

2. พ.ต.ท.จาํลอง  พรหมกลัป์ 
สมาชิกเลขทะเบียน 7135 

สภ.ทะเมนชยั 27,000 --- 

 

  สหกรณ์ฯ ตรวจสอบแลว้สมาชิกทั้ง  2 ราย มีแต่ค่าหุ้น ไม่มีหน้ี และไม่ติดภาระผูค้ ํ้ าประกนัแต่อยา่งใด สมาชิก
จะไดรั้บเงินค่าหุน้คืนทั้งจาํนวน 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 



มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

เลขานุการ 4.3  เร่ืองสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
1. ร.ต.ต.เกรียงไกร  ขุนทอง ขา้ราชการบาํนาญ สังกัด สภ.พลบัพลาชัย สมาชิกเลขทะเบียน 758 อายุ  65 ปี 

เสียชีวติเน่ืองจากเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน เม่ือวนัท่ี  1 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดทุนเรือนหุน้และหน้ีคงเหลือ ดงัน้ี 
- มีทุนเรือนหุ้น จาํนวน 305,500.- บาท 
- ไม่มีหน้ีคา้งชาํระ   
   

ทายาทจะได้รับเงนิดังนี ้   
     1. ทุนเรือนหุ้น จาํนวน 305,500.- บาท 
     2. เงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก --- ” --- 30,000.- บาท 
     3. เงินประกนัชีวิตกลุ่มฯ --- ” --- 600,000.- บาท 
               รวม  3 รายการ เป็นเงิน --- ” --- 935,500.- บาท 

 
 

- 26 - 
 

2. ด.ต.ภานุเดช  มาตวงษ ์ตาํแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย ์สมาชิกเลขทะเบียน 6859 อาย ุ 48 ปี เสียชีวิต
เน่ืองจากปอดอกัเสบติดเช้ือ เม่ือวนัท่ี  6 กนัยายน 2563 มีรายละเอียดทุนเรือนหุน้และหน้ีคงเหลือ ดงัน้ี 
1. รายละเอยีดหนีเ้งนิกู้ประเภทต่างๆ   
     1.1 เงินกูส้ามญัคา้งชาํระเป็นเงินตน้ จาํนวน 377,375.- บาท 
     1.2 เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินคา้งชาํระเป็นเงินตน้ จาํนวน 12,500.- บาท 
                รวม  2 รายการ เป็นเงิน  389,875.- บาท 
   

2. หักช าระหนีต้ามล าดบั ดงันี ้   
     2.1 ทุนเรือนหุ้น จาํนวน 189,500.- บาท 
     2.2 เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ (เพ่ือความมัน่คง) ยงัไม่รวมดอกเบ้ีย จาํนวน 30,000.- บาท 
     2.3 เงินช่วยเหลือจากเงินทุนสวสัดิการผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้ 270,000.- บาท ชาํระเท่าท่ีเป็นหน้ี จาํนวน 170,375.- บาท 
               รวม  3 รายการ เป็นเงิน จาํนวน 389,875.- บาท 

 

เม่ือหักกลบลบหนี้เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วทายาทจะได้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์
เกีย่วกบัการศพ จ านวน  30,000.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

เลขานุการ 4.4  เร่ืองสมาชิกขอเพิม่การส่งช าระหนีเ้งนิกู้สามญัรายเดือน 
  ในเดือน กนัยายน 2563 มีสมาชิกแจง้ความประสงคข์อเพ่ิมการส่งชาํระหน้ีเงินกูส้ามญัรายเดือน จาํนวน  1 ราย  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศ นาม           นามสกลุ สงักดั เดิมส่งชาํระ(บาท) ขอเพิ่มการส่งเงินชาํระหน้ี (บาท) 

1 ร.ต.อ.มุทธวชัร์  บริสุทธ์ิ 
สมาชิกเลขทะเบียน 6551 

สภ.พทุไธสง 13,600 15,000 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

เลขานุการ 4.5  เร่ืองสมาชิกขอลดการส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือน 



  ในเดือน กนัยายน 2563 มีสมาชิกแจง้ความประสงคข์อลดการส่งเงินค่าหุน้รายเดือนจาํนวน  8 ราย มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี  ยศ     นาม     นามสกุล สงักดั เงินเดือน เดิมส่งชาํระค่าหุน้ 
ต่อเดือน (บาท) 

ขอลดการส่งค่าหุน้
ต่อเดือน (บาท) 

หมายเหตุ 

1 ด.ต.รุ่งโรจน์  อรังศรี 
สมาชิกเลขทะเบียน 2542 

ภ.จว.บุรีรัมย ์ 39,990 3,000 2,500 ตามระเบียบสมาชิกท่ีมีเงินไดร้ายเดือนเกิน
กว่า 25,000 บาท ตอ้งถือหุน้รายเดือนไม่นอ้ย
กว่า  2,300 บาท 

2 ด.ต.เจษฎา  กมลมุณีโชติ 
สมาชิกเลขทะเบียน 6993 

สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 27,070 4,000 2,300 
---- ” ---- 

3 ร.ต.อ.เดชะ  ธญัถนอม 
สมาชิกเลขทะเบียน 1532 

สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 36,653 4,000 2,300 
---- ” ---- 

4 ร.ต.อ.เทพพิทกัษ ์ พืชสิงห์ 
สมาชิกเลขทะเบียน 1425 

สภ.ลาํปลายมาศ 33,703 4,000 2,300 
---- ” ---- 

5 ร.ต.อ.ทองใบ  สุขจิต 
สมาชิกเลขทะเบียน 1288 

สภ.ปะคาํ 34,274 3,000 2,300 
---- ” ---- 

6 พ.ต.ท.นิยม  ทรายฉิมพลี 
สมาชิกเลขทะเบียน 2914 

สภ.เฉลิมฯ 29,186 10,000 5,000 
---- ” ---- 
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ลาํดบัท่ี  ยศ     นาม     นามสกุล สงักดั เงินเดือน เดิมส่งชาํระค่าหุน้ 
ต่อเดือน (บาท) 

ขอลดการส่งค่าหุน้
ต่อเดือน (บาท) 

หมายเหตุ 

7 ร.ต.อ.ภาคภูมิ  ทุมนาหาด 
สมาชิกเลขทะเบียน 1236 

สภ.แคนดง 24,530 2,500 1,800 ตามระเบียบสมาชิกท่ีมีเงินไดร้ายเดือนเกิน
กว่า 20,001 บาท ถึง   25,000 บาท ต้องถือ
หุน้รายเดือน    ไม่นอ้ยกว่า  1,800 บาท 

8 ร.ต.อ.มงคล  วรจนัทร์ 
สมาชิกเลขทะเบียน 5110 

สภ.ลาํปลายมาศ 22,542 5,000 1,800 ---- ” ---- 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

เลขานุการ 4.6  เร่ืองสมาชิกของดการส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือน 
  ดว้ย ร.ต.อ.จกัรกฤช  สุพสร ตาํแหน่ง รอง สว.(ป.) สภ.สตึก สมาชิกเลขทะเบียน 1447 ไดท้าํหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ของดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เน่ืองจากเกษียณอายุราชการในวนัท่ี  30 กนัยายน 2563 และเงินไดร้ายเดือนลดลง 
สหกรณ์ฯ ตรวจสอบแลว้ ร.ต.อ.จกัรกฤชฯ มีทุนเรือนหุ้นอยู่กบัสหกรณ์ฯ จาํนวน  299,600.- บาท ไม่มีหน้ีคา้งชาํระแต่อย่างใด    
ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ หมวด 3 ทุน ขอ้ 7 การงดชาํระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกท่ีไดช้าํระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน      
หรือเป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกวา่  150,000.- บาท และไม่มีหน้ีสินอยูก่บัสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้ าประกนั จะงดชาํระเงินค่าหุ้น  
รายเดือนลงก็ได ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

เลขานุการ 4.7  เร่ืองสมาชิกสมคัรเงนิฝากสะสมทรัพย์ 
  ในเดือน กนัยายน 2563 มีสมาชิกแจง้ความประสงคส์มคัรเงินฝากสะสมทรัพยจ์าํนวน  2 ราย เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน  14,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศ     นาม นามสกุล สงักดั เลขทะเบียน จาํนวนเงิน (บาท) 
1 ร.ต.อ.ปวรปรัชญ ์ โสตถิยาภรณ์ สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 6759 4,000 
2 ร.ต.ต.เฉลิมชยั ฉายวิมล สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 3395 10,000 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 



มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

เลขานุการ 4.8  เร่ืองสมาชิกขอปิดบัญชีเงนิฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบก าหนด 
  ในเดือน กนัยายน 2563 มีสมาชิกขอปิดบญัชีเงินฝากสะสมทรัพยก่์อนครบกาํหนดจาํนวน  5 ราย ดงัน้ี 

ลาํดบั ยศ  นาม นามสกุล สงักดั ส่งเดือนละ (บาท) จาํนวนเงิน (บาท) สาเหตุท่ีขอปิด 
1 ร.ต.ต.เฉลิมชยั 

เลขบญัชี 5920 
ข้ึนเอ้ือย สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 2,000.- 

(ส่งได ้ 18 งวด) 
36,000.- นาํไปใชจ่้ายในครอบครัว 

2 ร.ต.ต.ปฏิภาณ 
เลขบญัชี6011 

เสชู สภ.บา้นบวั 2,000.- 
(ส่งได ้ 17 งวด) 

34,000.- นาํไปใชจ่้ายในครอบครัว 

3 ร.ต.อ.สุพรรณ์ 
เลขบญัชี 6093 

วเิศษวงษา สภ.กระสัง 500.- 
(ส่งได ้ 11 งวด) 

5,500.- นาํไปใชจ่้ายในครอบครัว 

4 ร.ต.อ.วรีะพล 
เลขบญัชี 6028 

พานสุวรรณ สภ.ปะคาํ 10,000.- 
(ส่งได ้ 16 งวด) 

160,000.- นาํไปใชจ่้ายในครอบครัว 

5 พ.ต.ท.นิยม 
เลขบญัชี 5959 

ทรายฉิมพลี สภ.เฉลิมฯ 5,000.- 
(ส่งได ้ 17 งวด) 

85,000.- นาํไปใชจ่้ายในครอบครัว 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
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เลขานุการ 4.9  เร่ืองขอรับเงนิช่วยเหลือกรณสีมาชิกได้รับบาดเจบ็จากการปฏบิัตหิน้าที่ 

ด้วยได้รับหนังสือจาก พ.ต.อ.กัมพล  วงษ์สงวน ผกก.สภ.บ้านกรวด ขอรับเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิก             
ไดรั้บบาดเจ็บจากการปฏิบติัหน้าท่ี ราย ด.ต.นพนนัท์  ภูมิฐาน ตาํแหน่ง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บา้นกรวด สมาชิกเลขทะเบียน 6196   
โดยไดแ้นบเอกสารเป็นหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา,ใบรับรองแพทย,์สาํเนาคาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติัหนา้ท่ีและสาํเนา
บนัทึกประจาํวนั มาประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ฯ ตามระเบียบดว้ยแลว้ รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหนา้ 41 - 45 
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  ตามระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกกรณีไดรั้บบาดเจ็บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
  ขอ้ 4. การให้ความช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้มีสิทธ์ิได้รับเงิน
สวสัดิการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) สมาชิกไดรั้บบาดเจบ็ไม่สาหสัใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินสวสัดิการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
     1.1 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั    1–5 วนั ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 2,000 บาท 
     1.2 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั    6–10 วนั ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 3,000 บาท 
     1.3 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั 11–20 วนั ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 4,000 บาท 

 

 (2) สมาชิกบาดเจบ็รักษาตวัเกินกวา่  20 วนั หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ไดเ้กินกวา่  20 วนั 
ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน  10,000 บาท 
   (3) สมาชิกบาดเจบ็ไดรั้บอนัตรายสาหสัจนสูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วยเร้ือรัง ซ่ึงอาจถึงตลอด
ชีวติ ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน  20,000 บาท 
  ทั้งนี ้แพทย์ได้ลงความเห็นในหนังสือรับรองการเจบ็ป่วยว่า ด.ต.นพนันต์ฯ มอีาการแผลถลอกแขนขาทั้ง  2 ข้าง 
ปวดบริเวณข้อเท้าข้างขวาเดนิล าบาก เอน็ร้อยหวายบาดเจ็บ เห็นควรให้ลาพักตั้งแต่วันที่  30 มิถุนายน 2563  ถึงวันที่  6 กรกฎาคม 
2563 รวม  7 วนั  ซ่ึงตามระเบียบ ด.ต.นพนนัตฯ์ จะไดรั้บเงินช่วยเหลือจาํนวน  3,000.- บาท (สามพนับาทถว้น) 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัเงินช่วยเหลือใหก้บัสมาชิกท่ีไดรั้บบาดเจ็บตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 

เลขานุการ 4.10  เร่ืองทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2563 
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธ์ิ  ด่านสุวรรณ์ เป็นประธาน
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์,พ.ต.อ.กอ้งชาติ  เล้ียงสมทรัพย,์พ.ต.อ.ธีรพล  ยมนา,พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎ์ิ  แพ่งศรีสาร       
เป็นกรรมการ และพ.ต.อ.ชวาล  อุทยัพนัธ์ุ เป็นเลขานุการ ไดร่้วมกนัพิจารณาเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
แต่ละประเภทแลว้ สรุปไดเ้ป็นดงัน้ี (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนา้ 29 - 36) 

ระดบัประถมศึกษา ( ทุนละ 2,000 บาท ) 171  ราย  เป็นเงิน  342,000.00  บาท 



ระดบัมธัยมศึกษา   ( ทุนละ 3,000 บาท ) 222  ราย  ”  666,000.00  บาท 
ระดบัอดุมศึกษา     ( ทุนละ 4,000 บาท ) 123  ราย   ”  492,000.00  บาท 

รวมทั้งส้ิน 516  ราย  ”  1,500,000.00  บาท 

 
รายช่ือบุตรสมาชิกทีไ่ด้รับทุนการศึกษาประจ าปี  2563 

1. สหกรณ์ วงเงินทุน  6,000.- บาท   

ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ช.วชิยตุม์ โพธ์ิกลาง 2. นายวชิญพ์ล มากทอง 
2. ภ.จว.บุรีรัมย์     

2.1 ฝอ.สง.ผบก.และพลขับ,ฝอ.งาน 1 - 7, 
       ส่ือสาร,กลุ่มงานสอบสวน,ศอ.ปส.,ศอ.จร. 

วงเงินทุน  25,000.- บาท 
  

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.ชวลัวทิย ์ จาํนงคป์ระโคน 2. ด.ญ.ชลิดา เรืองปรัชญากุล 
 3. ด.ช.ศุภวชิญ ์ ตูส้าํราญ. 4. ด.ญ.จิรัชญา พรไทย 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. น.ส.กนกพร สารคูณ 2. ด.ญ.พิมพล์ภสั สร้างนา 
 3. นายวริทธ์ธร ดีสร้อย   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.กมลลกัษณ์ วศินไพบูลยว์งศ ์ 2. นายศกัรินทร์ อุสารัมย ์
2.2 อ านวยการสืบสวน,ชุดปฏิบัติการ 
      สืบสวน,191,นปพ.,EOD 

วงเงินทุน  58,000.- บาท 
  

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.ณภทัร อินไชย 2. ด.ช.ภทัรธร จูประโคนสุข 
 3. ด.ช.ชินภทัร โคนาโล 4. ด.ญ.ณชัฎาภรณ์ บวันิล 
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2.2 อ านวยการสืบสวน,ชุดปฏิบัติการ 
      สืบสวน,191,นปพ.,EOD (ต่อ) 

 
  

     ระดบัประถมศึกษา (ต่อ) 5. ด.ช.ชชัรัณ ไทยารัมย ์ 6. ด.ญ.ณชัชา ศิริเวชกุล 
 7. ด.ญ.จิรภิญญา โสรเนตร 8. ด.ชพีรพฒัน์ เคนนํ้ าเท่ียง 
 9. ด.ญ.กนกพร เสียงดี   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายฤทธิเดช ศรชยัเลิศสกุล 2. ด.ช.ปีติภทัร ภูมิไธสง 
 3. ด.ญ.ชนิชา ปิติภทัรชนากร 4. นายรัชวิน วทิยพงษพ์นัธ์ 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.พชัมณ ทองประภา 2. น.ส.ปัทมา ปุดตะ 
 3. นายธญัพิศิษฐ์ ขิงจตุัรัส 4. น.ส.ณฐัสุดา สร้อยนาค 
 5. นายณัฐวตัร รัตนโภคภณัฑ ์ 6. น.ส.ชนิตา สุขสบาย 
 7. นายเมธี อุดหนองเลา   
3. สภ.เมืองบุรีรัมย์ วงเงินทุน  147,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.สิรภพ กาละซิรัมย ์ 2. ด.ญ.รุ่งกวนิ อินพิทกัษ ์
 3. ด.ญ.พรปวณ์ี ไกรสุข 4. ด.ช.พงศกร เจือกรัมย ์
 5. ด.ญ.ชนาทิพย ์ ทรายทะเล 6. ด.ช.ธรรมนิตย ์ คงสืบชาติ 
 7. ด.ช.ไกรเดช กริดรัมย ์ 8. ด.ช.สิรวชิญ ์ สมญาต ิ
 9. ด.ช.ณชัปกรณ์ กมลมุนีโชติ 10. ด.ช.วรัิชโชติมงคล กุลโท 
 11.ด.ช.อภิวฒัน์ ครองสิทธ์ิ 12. ด.ญ.วรัญชลี ห่อไธสง 
 13.ด.ช.ธีรเมธ แสนสมบติั 14. ด.ช.พจน์พงษ ์ สังขป์ระเสริฐ 
 15.ด.ช.โยธิน และประโคน 16. ด.ช.พชัรพล พชัรมนตรี 
 17.ด.ญ.กญัญาพชัร ปินะกาพงั   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายพชรพล ดาํริห์รัมย ์ 2. นายสุรธชั จนัทร์ทิพย ์
 3. ด.ญ.ขนิษฐา นามวงศา 4. ด.ญ.ชนะการ ทรงชัยสงวน 
 5. ด.ช.นราวชิญ ์ ทองนอก 6. ด.ช.คเชนทร์กูล ศรีสุข 
 7. นายภูธเนศร์ รตนประทีป 8. นายวงศธร คูสันเทียะ 
 9. น.ส.โศธิดา กองทรัพย ์ 10. น.ส.ทรรณรต เช้ืออาสา 
   11. น.ส.กลัยกร ทศันาววิฒัน์ 12. นายวสุธร ฉิมจารย ์
 13. น.ส.อารยา เกียรติธนบดี 14. น.ส.กฤติญา แสงสุนานนท ์
 15. น.ส.วรีภทัรา ประคองชีพ 16. นายสุรทิน พินิจกิจ 
 17. ด.ญ.บุญญิสา คะเรรัมย ์ 18. นายนรบดี อุปการ 



 19. น.ส.ธญัชนก ศรีหาคุณ 20. น.ส.ชลกาญจน์ ไปแดน 
 21. ด.ช.ธิปก แซมรัมย ์ 22. นายศุภกร สุทธิไชยา 
 23. น.ส.ปริยากร ยตุสะธรรม 24. ด.ญ.กญัญาลกัษณ์ คาํดีบุญ 
 25. น.ส.พิชญาพร บรรดิดตา 26. ด.ช.ไกรวชิญ ์ คาํนาค 
 27. น.ส.รินรดา การินทร์   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายอภิชาติ อุสารัมย ์ 2. นายธนกร ชาญโพธ์ิ 
 3. น.ส.วมุิตตา วารินทร์ 4. นายทรงพล วงัภูงา 
 5. น.ส.เบญญาภา ข้ึนเอ้ือย 6. น.ส.วรดา สอพิมาย 
 7. น.ส.วชิญาพร โททอง 8. นายภูริเดช ชาํนาญจิตร 
4. สภ.บ้านด่าน วงเงินทุน 36,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.สิรภพ สิริจนัโท 2. ด.ช.ภคภทัร ศรีคาํ 
 3. ด.ช.นราวชิญ ์ โคตรจนัทร์ 4. ด.ณ.ณฐัณิชา ศูนยด์อน 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. น.ส.ศุภาวรรณ ปะวะเน 2. นายศุภวชิญ ์ ศิลาแกว้ 
 3. น.ส.บุณยาพร การสูงเนิน 4. ด.ช.กอ้งภพ วชิยัรัมย ์
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.รุจิรดา สีเท่ียง 2. นายพงษพ์ิพฒัน์ เปสาโก 
 3. นายศุภกิตต์ิ ฤทธิแกว้ 4. นายณัฐวุฒิ สงสิริ 
5. สภ.หนองสองห้อง วงเงินทุน  24,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.พรพรรณ จนัทะเมนชยั 2. ด.ช.จารุกิตต์ิ วฒุิยาสาร 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ช.ชวลัวชิญ ์ อามาตย ์ 2. น.ส.ชาลิสา หมวดประโคน 
 3. นายจารุกร เหล่าสี 4. น.ส.กมลนิตย ์ ชยัประสิทธิโชค 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.วรางคณา ปัญญารัมย ์ 2. น.ส.นฤมล เสาวโค 
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6. สภ.นางรอง วงเงินทุน  100,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.จุฑารัตน์ จีนมะโน 2. ด.ช.พีรณฐั พลประสิทธ์ิ 
  3. ด.ช.ศิรวชิญ ์ ทองคาํ 4. ด.ญ.วราภรณ์ เกษมศรีวิทยา 
 5. ด.ช.ปัญจพล หรรษาวงค ์ 6. ด.ช.บูรณ์พิภพ ดดัธุยาวตัร 
 7. ด.ช.ฐากูร ละมยักุล 8. ด.ช.กิตติภณ พรหมลกัษณ์ 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. น.ส.นนัทน์ภสั เขม็ผะกา 2. น.ส.ฉัตรทอง ม่านทอง 
 3. นายพงศธร ป่ินศิริ 4. ด.ช.ณฐันนท ์ ยวนกูล 
 5. นายรมยกร โล่นารายณ์ 6. น.ส.วราวรรณ ฉิมกูล 
 7. นายปัณณทตั ชาํนิกุล 8. นายพิทกัษส์ันติ อาจลอ้ม 
 9. น.ส.ปรียากมล ภูมินางาม 10. นายพีรณฐั อบกลาง 
 11.นายวริทธ์ธร จนัทร์สวา่ง 12. น.ส.หทยัภทัร กมลวงศ ์
 13. ด.ช.กลยทุธ อรัญศกัด์ิ 14. น.ส.ธญัญาลกัษณ์ เชิดฉาย 
 15. ด.ญ.ชนนัธร บวรชาติ 16. น.ส.ชญานิศ คาดกระโทก 
 17. นายณฐันนัทน์ อินพิทกัษ ์ 18. น.ส.พิริยา พลภูเมือง 
 19. น.ส.ภทัรชนก คงนนัทะ 20. น.ส.ชชัพิมุข ทองคาํ 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายเจตนิพิฐ กลีบอุบล 2. นายธีรพฒัน์ พิพิธกุล 
 3. น.ส.กรรณิการ์ จีนเป็นวงค ์ 4. น.ส.เบญญาภา ใสสวา่ง 
 5. น.ส.ปัทมา สิงห์วงศ ์ 6. น.ส.พณัณ์ชิตา ตรากลาง 
7. สภ.หนองไทร วงเงินทุน  15,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.ภูมิรพี จิมปัก   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1.ด.ญ.วชิญาดา บุญโสม 2. ด.ช.ธนัยพงศ ์ พรหนองแสน 
 3. น.ส.อจัฉรา ชยับาํรุง   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายกิติศกัด์ิ พรหมพินิจ   
8. สภ.ประโคนชัย วงเงินทุน  90,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.ธีรนาฎ สุโท 2. ด.ญ.เพญ็พิชา วริิยะกองเกิด 
 3. ด.ช.นวกุล ธนูศิลป์ 4. ด.ญ.พิมมาดา สาจนัทร์ 
 5. ด.ช.กิตินทัธ์ ชาญศรี 6. ด.ช.อนนัตชยั พิมชยัโชค 
 7. ด.ช.นิติรัฐ สุพรรณภพ 8. ด.ญ.ปุณิกา ภทัรมณีนิล 
 9. ด.ญ.สุพรรณนิกา พูนสบาย 10. ด.ญ.พรรณภสัร์ ปุยะติ 
 11. ด.ญ.พิชชาพร บตัรประโคน 12. ด.ญ.สุวนันท ์ เจริญยิง่ 



 13. ด.ญ.ณัฐธิชา บุตรวงศ ์ 14. ด.ช.ไทยภิวฒัน์ ผลสุข 
 15. ด.ช.พทัธดนย ์ หนูเงิน 16. ด.ช.ชานนท ์ ทรัพยสินสวสัด์ิ 
 17. ด.ญ.ชารดา ประยงคก์ุล   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ช.อิทธิกร ทุลประโคน 2. น.ส.ปนิตา จุย้ประโคน 
 3. ด.ช.พิทกัษพ์งศ ์ อาญาเมือง 4. น.ส.ชญัญานาฎ เม่ือประโคน 
 5. น.ส.ฐานิกา ธีรวรกาญจน์ 6. นายกฤตตานุกูลย ์ ดีประโคน 
 7. นายจิตรภทัร ปาประโคน 8. น.ส.ธนญั ชาญประโคน 
 9. นายรพีพฒัน์ ทาประโคน 10. ด.ช.ธนกร ปานะโปย 
 11. ด.ญ.ณัฐวดี โอทารัมย ์ 12. ด.ญ.กชพร วเิศษนคร 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายวิศรุต ท่านมุข 2. นายปารุสก์ ราชประโคน 
 3. นายธีรภทัร เนตรประโคน 4. นายวงศธร ตรงใจ 
 5. นายอาคีรา วารีประโคน   
9. สภ.บ้านบัว วงเงินทุน  27,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1.ด.ช.นวพล มะลา 2. ด.ญ.ชนญัชิตา เชนประโคน 
 3. ด.ช.กนัตพฒัน์ ชาญประโคน   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ญ.ปล้ืมจิต บวัชิต 2. น.ส.ปิยะนนัท ์ เวอืมประโคน 
 3. น.ส.ชยาภรณ์ ทองจาํรัส   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.จารุวรรณ ม่ิงขวญัทอง 2. นายปวริศร อุปนิ 
 3. นายสิรวชิญ ์ รัตนธรรมเมธี   
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10. สภ.ล าปลายมาศ วงเงินทุน  78,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.พรสวรรค ์ ชุติมนั 2. ด.ญ.กชกร สุชิรัมย ์
 3. ด.ญ.พรพรหม มงัคะชาติ 4. ด.ญ.วริศา คงประโคน 
 5. ด.ช.ปัณณธร สารรัมย ์ 6. ด.ช.ภูริพฒัน์ พลศรี 
 7. ด.ช.ทตัภูมิ เทือกมูล 8. ด.ช.ศิริวฒัน์ แมนสืบชาติ 
 9. ด.ญ.ธณฐัคุณ หัสวาที 10. ด.ญ.นลินทิพย ์ ใจใหญ่ 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายสุวรรณภูมิ พิชยักุล 2. นายนนัทพงศ ์ ชวนรัมย ์
 3. น.ส.จุฑารัตน์ ตอรบรัมย ์ 4. น.ส.ณฎัฐณิชา เทียนวรรณ 
 5. นายศุภกร ผลมหา 6. ด.ช.สรวศิ โหมขจร 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.ฐนิชา ไชยสีดา 2. น.ส.นริศรา แสนตรี 
 3. นายวริทธ์ิ อภิรักษ์ 4. นายภูวนาท เอ่ียมศรี 
 5. นายวชิญนนัท ์ ปานแดง 6. นายชยัวฒัน์ แสนลาด 
 7. นายกฤษฎีกา ปักกาโต 8. นายภูมินทร์ ปีนะภา 
 9. นายภูมิปรัชญา วาปีเก่า 10. น.ส.นฐัพร นอ้ยวมิล 
11. สภ.ทะเมนชัย วงเงินทุน  36,000.- บาท   
     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.สมบติั พนัธุ์นิน 2. ด.ญ.ปริณดา มุ่งชอบกลาง 
 3. ด.ญ.อภิสรา รวยสูงเนิน   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ญ.ภทัรนันท ์ วงศศ์รี 2. น.ส.พรไพลิน ปัตตาละคะ 
 3. น.ส.พีชานิกา ทาํสวน 4. ด.ญ.พิรญาณ์ ศรีโคตร 
 5. น.ส.จิรัชยา สะเทิงรัมย ์ 6. ด.ญ.สุจิรา หลา้ขวา 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.พิมพม์าดา ศรีเช้ือ 2. น.ส.ศศิประภา แสงปัก 
 3. น.ส.วริศรา โกลา   
12. สภ.ละหานทราย วงเงินทุน  49,000.- บาท   
     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.ปภงักร พงษสุ์วรรณ 2. ด.ช.ภูมิเพชร พอกสนิท 
 3.  ด.ช.จกัรวชิญ ์ จอดกลาง 4. ด.ช.ชนรพ เสกขา 
 5. ด.ญ.วรรณดา สวงรัมย ์ 6. ด.ช.ครองลาภ เฮงยศมาก 
 7. ด.ญ.พนารัตน์ เจนประโคน 8. ด.ช.เนตรมงคล จตัวาที 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ญ.มานิตา มาวเิศษ 2. ด.ญ.พิมพบุ์ญ บาลโสง 
 3. น.ส.มนทิรา ไพเราะ 4. น.ส.พิชญสิ์นี อุดมบุญ 



 5. นายอมรเทพ วารี 6. นายเจตน์จุลจกัร สนธ์ิใหม่ 
 7. น.ส.นภารัตน์ ไชยศรีรัมย ์   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายนรภทัร พิมภกัดี 2. น.ส. ธญัรัต ทรวงโพธ์ิ 
 3. น.ส.สิริยากร เกาแกกุล   
13. สภ.ถาวร วงเงินทุน  15,000.- บาท   
     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.ม่ิงขวญั เภาวนะ 2. ด.ช.ปุญชรัสม์ิ ขอชูกลาง 
 3. ด.ญ.พาขวญั สายสิงห์   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ญ.ภทัรธิดา ไชยช่วย 2. นายศิริโชค โอชารส 
 3. นายพชร ปัตตาเขสูง   
14. สภ.หนองกี่ วงเงินทุน  57,000.- บาท   
     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.ธนกฤต แกว้เกิด 2. ด.ช.พีรพฒัน์ เซ็นกระโทก 
 3. ด.ช.กิตติธชั เกตุชาติ 4. ด.ช.ณฏัฐชยั ขอสุข 
 4. ด.ช.ภูริณัฐ วรชมพู 6. ด.ญ. ปฐมพร แก่นพรม 
 7. ด.ญ.กานตธี์รา เลิศกระโทก   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. น.ส.ปิยะธิดา ฦาชา 2. นายปนาวธุ พูนทกัษิณ 
 3. ด.ช.ป้องเกียรติ สีเกาะ 4. ด.ช.ภูวศิ ราชคีรี 
 5. น.ส.ลดานุช วชิาเกวยีน 6. น.ส.สาริศา อร่าม 
 7. น.ส.เสาวลกัษณ์ โทสูงเนิน 8.น.ส.ภทัรนิษฐ์ พนัธ์ศรี 
 9. น.ส.ชชัฎาภรณ์ สิงห์โสดา   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายปกป้อง พร้อมสันเทียะ 2. นายปุริม พิทยภูวไนย 
 3. นายพิธิวฒัน์ หวงัแอบกลาง 4. น.ส.ศศินิสา สารศรี 
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15. สภ.พทุไธสง วงเงินทุน  60,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.พิชญสิ์ชา สิริเจริญมิตร 2. ด.ช.สันติภาพ สวามิชยั 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. น.ส.สุภลกัษณ์ พดัดง 2. ด.ช.นิติกานต ์ ห่อไธสง 
 3. นายณัฐดนัย ประเสริฐแกว้ 4. ด.ช.ภาณุวชิญ ์ จิตรไธสง 
 5. ด.ญ.อิรวดี จนัดารัตน์ 6. น.ส.นภาวรรณ โพธิขาํ 
 7. ด.ญ.ศศิวรรณ กอไธสง 8. นายปุญญพฒัน์ ยอดเจริญ 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายพนธกร ตั้งทรัพย ์ 2. น.ส.ณฐัชุลีพร จนัทร์สระบวั 
 3. น.ส.จนัทิมา สวสัด์ิ 4. น.ส.ธญัญพทัธ์ วเิชียรชูพงศ ์
 5. นายทรัพยท์วี บาลไธสง 6. น.ส.วราภรณ์ กองแกว้ 
 7. น.ส.จุฑามาศ จีนนอก 8. นายศิริวชิญ ์ คนคิด  
16. สภ.สตึก วงเงินทุน  64,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.ศิริศกัด์ิ ไชยปัญหา 2. ด.ช.ธราดรณ์ อินทา 
 3. ด.ญ.ณฐพร อกัโขสุวรรณ์ 4.ด.ช.ปัญจพล ยนืรัมย ์
 5. ด.ญ.อกัษราภคั อินทร์ประสิทธ์ิ 6. ด.ญ.ณฐัริกา บุญสด 
 7. ด.ช.เกริกไกรยศ แสงแกว้ 8. ด.ช.รังสิมนัต ์ พาพลงาม 
 9. ด.ญ.พรรัมภา ใยเพง็ 10. ด.ช.ดนยัโชค ปาปะขงั 
 11. ด.ญ.ณัฐติณณา แจง้รัมย ์   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. น.ส.สลิล สุขสบาย 2. น.ส.ชฎาวรรณ วรรณธานี 
 3. นายพุฒิพงศ ์ แพงเจริญ 4. นายชนาธิป คชาเจริญศรี 
 5. น.ส.จารุชลกัษณ์ กองกูล 6. ด.ญ.ศิราพร จะรอนรัมย ์
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.จุฬาลกัษณ์ สมบติัศิริ 2. น.ส.จีรัชยา นนัทะพนัธ์ 
 3. น.ส.กนัธิชา ศรีศิลา 4. นายจกัรภพ อุไรรัมย ์
 5. น.ส.อาทิตยาภรณ์ กาสิงห์ 6. น.ส.ภทัรดา สุขตาม 
17. สภ.บ้านกรวด วงเงินทุน  45,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.ปภาดา วทิยป์ระโคน 2. ด.ช.ปานเทพ กงประโคน 
 3. ด.ช.ธนรรณพ ราชประโคน 4. ด.ช.รัฐเขต เม่ือประโคน 
 5. ด.ญ.รพีพรรณ โอดฉิมพลี   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ช.ภูริพฒัน์ พนดัรัมย ์ 2. ด.ช.กฤษณพล ทองแมน้ 



 3. ด.ญ.ธญัชนก หรีกประโคน 4. น.ส.ภทัรวดี กล่ินสนิท 
 5. น.ส.ธญัวรัตน์ เสาโร   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายธนวฒัน์ พชันี 2. น.ส.ปัณฑิตา วงศก์ณัหา 
 3. น.ส.ปอรรัชม์ ปานใจนาม 4. นายปรัชญา ริมงาม 
 5. น.ส.วรพิชชา ตาประโคน   
18. สภ.โนนเจริญ วงเงินทุน  18,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.ณฏัฐก์านต ์ จนัทศิลป์   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายอิศเรศ จาํนงคป์ระโคน 2. นายภควตั กองสกุล 
 3. น.ส.นิชญา ฉัตรจ้ิงหรีด 4. ด.ญ.ศศิวมิล สุขโสม 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.ภทัราพร ทอนศรี   
19. สภ.โคกกระชาย วงเงินทุน  21,000.- บาท   

     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายธนวฒัน์ พรหมบุตร 2. ด.ช.เมธิชยั ดาํปานดี 
 3. ด.ญ.ฉัตรวี แสงสุรินทร์   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายคุณากร นาสารีย ์ 2. น.ส.วนัวสิา สันอาษา 
 3. นายพรรษวฒุิ นรัฐกิจ   
20. สภ.หนองไม้งาม วงเงินทุน  24,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.ปริชญา กล่ินหอม   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายพระกาฬ วงศง์าน 2. น.ส.สุทธิรักษ ์ แกว้ลอย 
 3. น.ส.กญัญารัตน์ มากนาคา 4. น.ส.บณัฑิตา กมุทมาศ 
 5. นายพีระวชิญ ์ วาเสนงั 6. นายณภทัร อยูจ่งดี 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.อาทิตยา สาระปัญญา   
21. สภ.กระสัง วงเงินทุน  38,000  บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.ณฐัทิตา นํ้ าคาํ 2. ด.ญ.นนัทิภคัค ์ จกัสาน 
 3. ด.ญ.ณฐัณิชา ไชยดาํรงค ์ 4. ด.ช.เพรียวพนัธ์ สดใส 
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21. สภ.กระสัง (ต่อ)    

     ระดบัประถมศึกษา (ต่อ) 5. ด.ช.คณากร มัง่มูล 6. ด.ญ.พิชญาวี วเิศษรัมย ์
 7. ด.ช.กนกพล ดาทอง 8. ด.ช.ของโชค เสรีก่อแกว้ 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ช.ชยัมงคล วเิศษวงษา 2. ด.ญ.วรรณวสิาข ์ อาภรณ์พงษ์ 
 3. ด.ช.ภูพงศ ์ ทรงศิริ 4. ด.ญ.ปริษา ลุนดาพร 
 5. ด.ช.ปรัชปวีร์ ถาวร 6. นายสหัสวฒัน์ อินทรสด 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.ณฐัณิชา ชูกลาง   
22. สภ.ล าดวน วงเงินทุน  21,000.- บาท   

     ระดบัมธัยมศึกษา 1. น.ส.กุลฑิรา ปล้ืมกมล 2. นายธเนศ พรไธสง 
 3. ด.ญ.ธนัวาภา ไกรวงษ์   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.อจัฉราพร การเรียน 2. น.ส.จิรดา แหววกระโทก 
 3. นายวงศธร ศิลากุล   
23. สภ.คูเมือง วงเงินทุน  38,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.เอกภิญโญ เขียวอ่อน 2. ด.ญ.ฐิติยาพร เกิดสุข 
 3. ด.ช.พลาธิป พลแสน 4. ด.ญ.ธนนัชพร ครองโสม 
 5. ด.ช.รุ่งภพ เผา่เวยีงคาํ 6. ด.ญ.เบญญาภา ผลศิริ 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายกอปรสิริ สมศรี 2. นายปวณีวชั พลภูเมืง 
 3. น.ส.พรชรัช เชิญสุขนาํชยั 4. นายทยาวตั สลุบพล 
 5. น.ส.ณิชกุล ทองทวชียักุล 6. น.ส.ณฐันนัท ์ พลภูเมือง 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายนิธิศ ตีทอ 2. นายณัฐพล พลภูเมือง 
24. สภ.หินเหล็กไฟ  วงเงินทุน  21,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.พรหมฤทยั พรหมมีเดช   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. น.ส.ครองขวญั ชุ่มกระโทก 2. นายธนโชติ สังฆมณี 
 3. น.ส.วรัญญา พิสภิรมย ์ 4. นายกิตติภพ จนัดากุล 
 5. น.ส.ศุภพิชญา เฉลิมวรวงศ ์   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายสุวสันต ์ เทียบแกว้   
25. สภ.นาโพธ์ิ วงเงินทุน  37,000.- บาท   



     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.คุณภทัร ช่วงไกร 2. ด.ช.ศุภวชิญ ์ จาํชาติ 
 3. ด.ช.กิตติธชั โพธิขาํ 4. ด.ญ.รวพิร เน่ืองปัญหา 
 5. ด.ช.ธีรภทัร แกว้ไธสง 6. ด.ช.กฤตย ์ พนัธ์สมบติั 
 7. ด.ญ.พิมพแ์พรวา พรหมเวทวงศ ์   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. น.ส.ภมรรัตน์ รองทุ่ง 2. นายจารุพร แกว้กั้น 
 3. ด.ช.จิรัฐิติ ถุนนอก 4. น.ส.พรรณธร กอ้มมงักร 
 5. น.ส.อชิรญา โสดา   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายวีรภทัร เจริญราช 2. น.ส.นริศรา ปุผาลา 
26. สภ.หนองหงส์  วงเงินทุน  24,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.พีระพฒัน์ ปะนาทงั   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายศกัริณภ ์ ศรีหามาตย ์ 2. นายสิรภพ ทองสุทธ์ิ 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายสหัสชาย รบศึก 2. น.ส.นภสร บวัรัตน์ 
 3. น.ส.ปภาวรินทร์ ปักษา 4. น.ส.นบัพนัพร สุรัตน์ภิรมย ์
27. สภ.ปะค า วงเงินทุน  35,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.ประพฒัน์พงศ ์ จาํปาโพธ์ิ 2. ด.ญ.อรนุช อุทพนัธ์ 
 3. ด.ช.วริทธ์ิ ปราบพยคัฆา 4. ด.ญ.ญาณนัธร แก่นกระโทก 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายภาคภูมิ เลือดกุมภา 2. ด.ญ.กลัยกร ทองทิพย ์
 3. นายภรภทัร หรบรรพ ์ 4. ด.ช.ธีมากร ทรายสุวรรณ 
 5. ด.ญ.ปรียนันทนา กรรโณ   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายพลกฤต อนุรักษว์งศา 2. น.ส.ชนากานต ์ ทิพยอ์กัษร 
 3. น.ส.สุรีรัตน์ มีดวงจนัทร์   
28. สภ.พลับพลาชัย วงเงินทุน  39,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.ปิยพร นวนประโคน 2. ด.ช.ปรีดี ปุยะติ 
 3. ด.ช.ชาญรพี ชาญประโคน 4. ด.ช.เป็นเอก เทพรักษ ์
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28. สภ.พลับพลาชัย (ต่อ)    

     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายจุฑาวฒัน์ แกว้ดก 2. ด.ช.อิทธิกร มีโพธ์ิกลาง 
 3. ด.ช.ชิษณุพงษ ์ การรัมย ์ 4. ด.ญ.จิรสุดา ศรีสวา่ง 
 5. ด.ญ.ธนพร ปาประโคน   
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.สุวพชัร เจียมจงัหรีด 2. น.ส.พรทิพย ์ สาระสิทธ์ิ 
 3. น.ส.อาทิตติยา ปาประโคน 4. นายยศธร เขม็ประโคน 
29. สภ.ห้วยราช วงเงินทุน  26,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.เรณุกา สีกอ้มวงษา 2. ด.ช.กษิดิศ ปานแดง 
 3. ด.ช.สุภกิจ นามหงษา   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายพิพฒัน์พงศ ์ จงปัตนา 2. น.ส.กญัญาภคั นอ้ยพลี 
 3. น.ส.ขวญัมนสั โสมะมี 4. ด.ญ.ศิรประภา ขาํโต 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ ไกรลาศฉิมพลี 2. น.ส.ธนัยมยั ช่วงรัมย ์
30. สภ.โนนสุวรรณ วงเงินทุน  32,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.ญาดาวดี แสงหิรัญ   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายนิติภูมิ จีนชาติ 2. ด.ช.รัชตธ์ร รักใคร่ 
 3. น.ส.ปริญญา หะขนุทด 4. น.ส.อนรรฆพร น่ิมผกัแวน่ 
 5. นายกฤศ สิงหาภิวฒัน์ 6. นายสิรวชิญ ์ สีดี 
     ระดบัอุดมศึกษา 1.  นายณฐัวฒัน์ ชนะกุล 2. น.ส.เนตรนภา ชินภกัดี 
 3. น.ส.องัคณา ดวงดี   
31. สภ.โนนดินแดง วงเงินทุน 40,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.นวินดา เมืองศิริ 2. ด.ช.กฤติน บุตรโต 
 3. ด.ญ.พชัริดา แอบศรีหาด 4. ด.ช.ไตรคุณ วามไธสง 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายสหยศ ผลสมหวงั 2.น.ส.จิรนันท ์ จีนฉายยา 
 3. น.ส.พิมพป์รารถนา ยบุไธสง 4. นายสมิธ ไปวนัเสาร์ 
 5. น.ส.ฉัตรฤดี เพง็ประโคน 6. น.ส.นิภาภรณ์ ศรีลอ้ม 
 7. น.ส.สุภาวดี โคกทอง 8. น.ส.ศรีคาํรุ้ง วงษปั์ญญา 



     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายทศัน์ภูมิ เทวญัรัมย ์ 2. น.ส.จินตนาภา เสาวพนัธ์ 
32. สภ.บ้านใหม่ฯ วงเงินทุน  32,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ช.สุภโชค เทียนไธสง 2. ด.ญ.ธญัญลกัษณ์ วดัไธสง 
 3. ด.ญ.ธญัวรัตน์ ลาดนอก   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ช.นิติกร โพธิแสง 2. ด.ช.สิรวชิญ ์ แกว้สุวรรณ 
 3. นายพงศภคั ทดัไทย 4. นายปุณยวจัน์ ศิลป์ประกอบ 
 5. ด.ญ.ณฐัพิมล เทศไธสง 6. น.ส.จินตจุ์ฑา แหนไธสง 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.นริศรา ตีคลี 2. น.ส.อารยา เมืองแสน 
33. สภ.ช านิ วงเงินทุน 36,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.ชนิญญน์าช ชาญชาติ 2. ด.ช.ภคัพงศ ์ อาวรกูล 
 3. ด.ญ.ปุญญิสา ขาวสระ 4. ด.ช.ธนภูมิ แผว้พลสง 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ช.อครวนิท ์ เขม็ทอง 2. ด.ช.ธีรภทัร์ หลอดทอง 
 3. น.ส.เบญญา สนโสม 4. นายพรสวรรค ์ สุขวเิศษ 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายสุรเสกข ์ หนองหาญ 2. น.ส.ณชักมล ดิษฐก์ระโทก 
 3. น.ส.ศศิธร มอไธสง 4. นายธิติ จูมวนัทา 
34. สภ.เฉลิมฯ วงเงินทุน  40,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.รักที่สุด ปิตานนท ์ 2. ด.ช.กิตติธาดา น้ิมหัตถา 
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ญ.อญัชิสา เอบ้มนทล 2. น.ส.จนัทปัปภา ละประโคน 
 3. นายธีรภทัร ภิญญมุขสาพงษ ์ 4. น.ส.นนัทกานต ์ โกรดประโคน 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.เมธาว ี แป้นชุมแสง 2. นายปฏิภาณ ผลสมหวงั 
 3. น.ส.ษุภารดา ตรากลาง 4. นายณัฐพชัร์ อฐัาทิพย ์
 5. นายอนนัตด์า พรหมลกัษณ์ 6. นายกษิดิศ แดงหม่ืนไวย 
35. สภ.แคนดง วงเงินทุน  30,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา 1. ด.ญ.กฤตติกา จรลาํโกน 2. ด.ญ.ภาสินี บาํรุงธรรม 
 3. ด.ช.ชวกร สงวนรัมย ์ 4. ด.ญ.ภารดี ขอถือกลาง 
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35. สภ.แคนดง (ต่อ)    

     ระดบัประถมศึกษา (ต่อ) 5. ด.ญ.ปัณฑิตา นาเมือง 6. ด.ญ.เสาวธาร แผน่สุวรรณ 
 7. ด.ญ.อรวรา รัตนะวรรณ์   
     ระดบัมธัยมศึกษา 1. ด.ญ.ทตัพิชา เขตกลาง 2. ด.ช.กฤตภาส ผาดไธสง 
 3. นายศุภฤกษ ์ ไทธานี 4. น.ส.ปิยดา บาลไธสง 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. นายสหัสวรรษ ปะกินาํหัง   
36. สภ.ชุมแสง วงเงินทุน  16,000.- บาท   

     ระดบัมธัยมศึกษา 1. นายคชรักษ์ เท่ียงคาม 2. ด.ญ.ชรินทร์ทิพย ์ ศรีสุริยะกุล 
 3. ด.ช.จรรญวรรธ วรรณสุทธ์ิ 4. นายอตัติมะ ดวงแขเพญ็ศิริกุล 
     ระดบัอุดมศึกษา 1. น.ส.ปทิตตา แอน้ชยัภูมิ   

 

สาํหรับเงินทุนการศึกษา สหกรณ์ฯ จะเบิกใหใ้นวนัประชุมรับรองงบ เพ่ือใหห้วัหนา้หน่วยนาํไปมอบใหก้บับุตร
สมาชิกต่อไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 
เลขานุการ 4.11  เร่ืองการพจิารณาต่ออายุกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่ม 

ตามท่ีสหกรณ์ฯ ไดจ้ดัทาํโครงการประกนัชีวิตกลุ่มปีท่ี 8 กบับริษทั เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
โดยเร่ิมความคุม้ครองตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 และจะส้ินสุดความคุม้ครองในวนัท่ี  31 ตุลาคม 2563 นั้น 

สหกรณ์ฯ ขอแจง้วา่ ตั้งแต่เร่ิมโครงการประกนัชีวิตกลุ่มปีท่ี 8 จนถึงปัจจุบนั มีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการประกนั
ชีวติกลุ่มจาํนวน 2,276 ราย ค่าเบ้ียประกนัเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  13,561,443.06 บาท มีสมาชิก   ทาํประกนัชีวติเสียชีวติรวม  15 ราย 
บริษทัฯ จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามวงเงินท่ีสมาชิกเอาประกนัมาแลว้จาํนวน  10,200,000.- บาท 



เน่ืองจากความคุม้ครองจะส้ินสุดในวนัท่ี  31 ตุลาคม 2563 และเพ่ือให้ความคุม้ครองเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
สหกรณ์ฯ จึงขอจดัทาํโครงการประกนัชีวิตกลุ่มปีท่ี 9 โดยจะเร่ิมความคุม้ครองตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564     
มีบริษทัท่ียืน่เสนอการใหบ้ริการจดัทาํประกนัชีวติกลุ่มกบัสหกรณ์ฯ จาํนวน  1 บริษทั คือ บริษทั เอฟดบับลิวดีฯ โดยไดย้ื่นขอ้เสนอ
การใหบ้ริการ เง่ือนไข และราคาค่าเบ้ียประกนั ดงัน้ี 

1. ค่าเบ้ียประกนั บริษทั เอฟดบับลิวดีฯ ได้ปรับอัตราค่าเบี้ยประกันจากเดิม  1,100.- / 100,000.- / ปีเพิ่มเป็น  
1,300.- / 100,000.- / ปี 
  2. ไม่มีระยะเวลาการรอคอยคุม้ครองทนัทีท่ีสหกรณ์ฯ แจง้รายช่ือพร้อมระบุวนัคุม้ครองใหก้บับริษทัฯ  

3. สมาชิกสามารถแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการไดต้ลอดระยะโครงการ  ทั้งน้ี ค่าเบ้ียประกนั   จะลดลงตาม
สดัส่วนระยะเวลาความคุม้ครอง 
  4. สมาชิกท่ีทาํทุนประกนัไม่เกิน  1.2 ลา้นบาท ไม่ตอ้งกรอกแบบใบคาํขอเอาประกนั 
  5. สมาชิกรายใหม่ทาํประกนัอายตุั้งแต่  20 - 70 ปี สมาชิกท่ีทาํประกนัต่อเน่ืองไดถึ้งอาย ุ 80 ปี 
  6. บริษทัฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน  15 วนั นบัจากวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเอกสารประกอบ การเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนครบถว้น 

บญัชีแสดงวงเงินเอาประกนัชีวติ 
แผน วงเงินเอาประกนั (บาท) ค่าเบ้ียประกนั (บาท) 

แผนท่ี 1 100,000 1,300 
แผนท่ี 2 200,000 2,600 
แผนท่ี 3 300,000 3,900 
แผนท่ี 4 400,000 5,200 
แผนท่ี 5 500,000 6,500 
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แผน วงเงินเอาประกนั (บาท) ค่าเบ้ียประกนั (บาท) 
แผนท่ี 6 600,000 7,800 
แผนท่ี 7 700,000 9,100 
แผนท่ี 8 800,000 10,400 
แผนท่ี 9 900,000 11,700 

แผนท่ี 10 1,000,000 13,000 
แผนท่ี 11 1,100,000 14,300 
แผนท่ี 12 1,200,000 15,600 
แผนท่ี 13 1,300,000 16,900 
แผนท่ี 14 1,400,000 18,200 
แผนท่ี 15 1,500,000 19,500 

 

  ทั้งน้ี ในส่วนของสมาชิกท่ีทาํประกันชีวิตตามขอ้กาํหนดการกู้เงิน และสมาชิกท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ  
สหกรณ์ฯ จะดาํเนินการหกัค่าเบ้ียประกนัจากเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนทุกปีตามท่ีสมาชิกแจง้ไว ้

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือต่ออายกุรรมธรรม ์
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

เลขานุการ 4.12  เร่ืองขออนุมตัเิบิกเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 
ดว้ยไดรั้บหนังสือจาก งาน 1 ฝอ. ภ.จว.บุรีรัมย ์ท่ี 0018(บร).11/  ลงวนัท่ี  9 กนัยายน 2563 เร่ืองขอรับการ

สนบัสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ฯ จาํนวน  5,000.- บาท (ห้าพนับาทถว้น) เพ่ือร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท ์
จงัหวดันครราชสีมา ประจาํปี 2563 เหมือนเช่นทุกปีท่ีผา่นมา 



ตามระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์ แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2557 
  ขอ้ 7. วงเงินการอนุมติัจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จาํนวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะอนุมติัจ่ายให้แก่
หน่วยงานท่ียืน่ขอนั้น ตามปกติตอ้งไม่เกิน  2,000.- บาท เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดาํเนินการ
พิจารณาเป็นเฉพาะราย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัตามเสนอ 
 

เลขานุการ 4.13  เร่ืองขอจดัท าโครงการส่งเสริมกฬีาสานสัมพนัธ์เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดรีะหว่างสมาชิกประจ าปี 2563 
  ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี  16 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 4.6 ท่ีประชุมใหญ่          
ไดอ้นุมติัใหส้หกรณ์ฯ จดัทาํโครงการตามแผนกลยทุธ์ เป็นโครงการส่งเสริมกีฬาสานสมัพนัธ์ นั้น 
  ตาํรวจภูธรจังหวดับุรีรัมย ์ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจังหวดับุรีรัมย ์จาํกัด จึงได้จดัทาํโครงการ
ส่งเสริมกีฬาสานสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิกประจาํปี 2563 เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิกและ
เป็นการเสริมสร้างความสามคัคี รวมถึงเป็นการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายและทกัษะการเล่นกีฬา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนา้ 
59 – 61) 
  ดงันั้น เพ่ือให้การดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ตามพนัธกิจท่ี 3 พฒันาระบบการเงิน
และสวสัดิการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก สหกรณ์ฯ จึงขออนุมติัเบิกเงินเพื่อสนบัสนุนการจดัทาํโครงการเป็นเงิน
จาํนวน  60,000.- บาท (หกหม่ืนบาทถว้น) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัตามเสนอ 
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เลขานุการ 4.14  เร่ืองพจิารณาขั้นเงนิเดือนเจ้าหน้าที่ 
  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ หมวด 6 การเล่ือนขั้นเงินเดือนเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
ซ่ึงมีเวลาทาํงานในสหกรณ์ครบ  8 เดือนในรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ จึงมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ในการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีให้พิจารณาถึงความสามารถ การริเร่ิม ความอุสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหนา้ท่ี  
ทั้ งน้ี ตอ้งอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่าย ผูจ้ ัดการมีอาํนาจเล่ือนเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีตาํแหน่งไม่สูงกว่ารองผูจ้ ัดการ           
ในปีหน่ึงๆ ไม่เกินหน่ึงขั้น ถา้เกินกว่านั้นตอ้งได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ การเล่ือนเงินเดือนผูจ้ ัดการ        
เป็นอาํนาจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ทั้งน้ี  เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบัเจา้หน้าท่ีในการปฏิบติังาน จึงขอเสนอเจา้หน้าท่ีให้ไดรั้บการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  2 ขั้น จาํนวน  3 คน คือ ลาํดบัท่ี 3,ลาํดบัท่ี 7 และลาํดบัท่ี 8 สาํหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีเหลือขอคณะกรรมการ
ดาํเนินการพิจารณา 

       ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง เงินเดือนปัจจุบนั 1 ขั้น 1.5 ขั้น 2 ขั้น 
  1. นางจิรพร ตนัตาปกุล ผูจ้ดัการ 46,940 49,210 50,400 51,590 
  2. นางพรพรรณ ศรีสงัวรณ์ รองผูจ้ดัการ 32,920 34,520 35,330 36,200 
  3. นางปานรดา คงพลปาน หวัหนา้ฝ่ายบญัชีและสินเช่ือ 24,200 25,370 25,990 26,600 
  4. นางทศันีย ์ โพธ์ิกลาง หวัหนา้ฝ่ายการเงินและธุรการ 28,560 29,960 30,650 31,400 
  5. น.ส.วชัราภรณ์ มัง่มี เจา้หนา้ท่ีธุรการ 22,540 23,630 24,200 24,790 
  6. น.ส.พนัธนีย ์ คงพิบูลย ์ เจา้หนา้ท่ีเงินกู ้ 16,560 17,360 17,790 18,200 
  7. น.ส.ณชัชารีย ์ เกียรติบรรจง เจา้หนา้ท่ีธุรการ 12,170 12,770 13,070 13,390 
  8. นางมะณี ยิง่งาม เจา้หนา้ท่ีประจาํหน่วย 12,170 12,770 13,070 13,390 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัใหล้าํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 7 และลาํดบัท่ี 8 ใหไ้ดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน  2 ขั้น , ลาํดบัท่ี 1 – 2 และลาํดบัท่ี  
4 – 6 ใหไ้ดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน  1.5 ขั้น  ทั้งน้ี ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป   
 

เลขานุการ 4.15  เร่ืองการพจิารณาจ่ายเงนิกู้สามญั 
  ตั้งแต่วนัท่ี  21 สิงหาคม – 20 กนัยายน 2563  มีสมาชิกยื่นกูเ้งินกูส้ามญัจาํนวน  28 ราย เป็นเงินขอกูจ้าํนวน  
47,590,000.- บาท,กู้หุ้นตัวเองจาํนวน   1 ราย เป็นเงินขอกู้จาํนวน  524,000.- บาท  รวม  29 ราย เป็นเงินขอกู้จาํนวนทั้ งส้ิน  
48,114,000.- บาท จ่ายจริงประมาณ  13,954,180.- บาท 
  สหกรณ์ฯ ไดร้วบรวมสญัญาเงินกูเ้สนอต่อคณะกรรมการเงินกูเ้พ่ือร่วมกนัพิจารณาแลว้เห็นวา่ สมาชิกทุกรายยื่น
ขอกูต้รงตามระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและตรงตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ฯ กาํหนด 
  ทั้งนี ้สหกรณ์ฯ มเีงนิจากการรับฝากเงนิ,รับช าระหนี,้อยู่ในบัญชีเงนิฝากของสหกรณ์ในระเบียบวาระที่ 3.4  และ
จากการกนัเงนิในระเบียบวาระที ่3.5 จ่ายให้กบัสมาชิกทีย่ื่นขอกู้เงนิได้ทั้งหมดรวม  29 ราย 
  สหกรณ์ฯ ขอก าหนดวนัจ่ายเงนิกู้สามญัในวนัพฤหัสบดทีี ่ 1 ตุลาคม  2563 
  สําหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ฯ จะรวบรวมเอกสารคาํขอกูแ้ละสรุปจาํนวนสมาชิก,จาํนวนเงินท่ีขอกู้
ภายในเวลา  10.00 น. เพ่ือเสนอขออนุมติัเบิกจ่ายเงินใหก้บัสมาชิกทุกวนัทาํการ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัตามเสนอ 
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เลขานุการ 4.16  เร่ืองแต่งตั้งผู้ท าหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการฯ 
  ดว้ยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.ต.ต.ชาญชยั  พงษพิ์ชิตกลุ ประธานกรรมการฯ 
ดาํรงตาํแหน่งผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัสุรินทร์ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2563 
  ตามขอ้บังคบั ขอ้ 75. (9) เม่ือโอน หรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรือหน่วยงานประจําโดยไม่มีความผิด       
ตอ้งพน้จากตาํแหน่งกรรมการ และขอ้บงัคบั ขอ้ 76. ตาํแหน่งวา่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ วรรคสอง  ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการ
ดาํเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อนนั้นเป็นตาํแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธาน        
ทาํหนา้ท่ีแทนและยงัมิไดมี้การประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอ่ืนข้ึนทาํหนา้ท่ี
แทนชัว่คราว จนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ กรรมการดาํเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในตาํแหน่งท่ีวา่ง ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง
ไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้
  จากขอ้บังคบัดังกล่าวขา้งตน้ จึงขอเสนอ พ.ต.อ.รุทธพล  เนาวรัตน์ รองประธานกรรมการฯ ทาํหน้าท่ีแทน
ประธานกรรมการฯ  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์แต่งตั้ง พ.ต.อ.รุทธพล  เนาวรัตน์  รองประธานฯ ทาํหนา้ท่ีแทนประธานฯ ทั้งน้ีตั้งแต่  
1 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอ่ืนๆ 
- ประธานฯ สอบถามวา่มีผูใ้ดมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้ซกัถามเร่ืองใดอีกหรือไม่ 
- เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอแนะหรือซกัถามเร่ืองใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม 
 
      เลิกประชุมเวลา   16.00  น 
 
 
                         สาํเนาถูกตอ้ง 
(ลงช่ือ) พ.ต.อ.ชวาล   อุทยัพนัธ์ุ 
                     ( ชวาล   อุทยัพนัธ์ุ ) 
                             เลขานุการ 
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