
 

                                            Profile  สหกรณ ์ 

ข้อมูลจากรายงานกิจการประจ าปีล่าสุด  (วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ วันที่............เดือน................พ.ศ. ..........) 

ข้อมูลทั่วไป   

1. ช่ือสหกรณ์ : ............................................................................................................................................................................................... 

2. ประเภท : .................................................................................................................................................................................................... 

3. ที่อยู่ : .......................................................................................................................................................................................................... 

4. หมายเลขโทรศัพท์ : ..........................................................................หมายเลขโทรสาร : .......................................................................... 

5. E-mail Address :  .................................................................................Website URL :  ................................................................................... 

6. จดทะเบียนเมื่อวันท่ี : ............... เดือน.......................... พ.ศ. .........................ทะเบียนเลขท่ี : ................................................................... 

7. วันสิ้นปีทางบัญชี วันท่ี : ............... เดือน..........................ของทุกปี 

8. สหกรณ์ในโครงการ              สหกรณ์ในโครงการพระราชด าร ิ                         สหกรณ์ในโครงการหลวง 

ข้อมูลบริหารจัดการ  

  จ านวนกลุ่มสมาชิก : ……………………………………. กลุ่ม 

1.      จ านวนสมาชิก :  เป็นชาย………………………..ราย    เป็นหญิง………………………..ราย    รวมสมาชิกทั้งสิ้น.......................................ราย       

2. จ านวนสมาชิกสบทบ : สมทบชาย…………….…….ราย   สมทบหญิง………….……..ราย  รวมสมาชิกสมทบท้ังสิ้น…………………….ราย 

3. จ านวนหุ้น : ...............................หุน้   มูลค่าหุ้นละ : .......................บาท จ านวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น……………………………..……บาท 

  ไม่มีจ านวนหุ้น : จัดตั้งใหม่ ยังไมเ่ก็บค่าหุ้นสมาชิก 

4. มาตรฐานสหกรณ์  :     (.....)   ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            

      (.....)  ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน    ในข้อที ่

         ข้อที่ 1        ข้อที่ 2      ข้อท่ี 3       ข้อท่ี 4       ข้อที่ 5        ข้อที่ 6        ข้อที่ 7 

        (.....)  ไม่น ามาจัดมาตรฐาน  เนื่องจาก            เป็นสหกรณ์ทีจ่ัดตั้งใหม่ไม่ถึง 2 ปี  

                        สหกรณ์ที่อยู่ระหว่างช าระบัญชี                 สหกรณ์หยุดด าเนินกิจการ  

5.    รายงานการท าธุรกรรมต่อ ปปง. (ในรอบปีสหกรณม์ีการส่งแบบรายงานการท าธุรกรรมของสหกรณ์ต่อ ปปง. หรือไม่) 

     มีการส่งแบบรายงานต่อ ปปง.              ไม่มีการส่งแบบรายงานต่อ ปปง. 

6.   การจัดท าแผนกลยุทธ์         มีการจัดท าแผนกลยุทธ์  เกดิจาก          ที่ท าใหม่             การทบทวน            ด าเนินการตามแผน 

ช่วงระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ เริม่ต้นป…ี………….. สิ้นสดุ …………….. 

    ไม่มีการจัดท าแผนกลยุทธ์  
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7. คณะกรรมการด าเนินการ : 
  

7.1   ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี              ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

          ต าแหน่งในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล       ก านัน         ผู้ใหญ่บ้าน       อื่นๆ 

7.2   ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี              ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

          ต าแหน่งในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.        อบจ.         เทศบาล       ก านัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 

7.3   ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

          ต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.        อบจ.         เทศบาล       ก านัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 

7.4   ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

         ต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           อบต.      อบจ.         เทศบาล       ก านัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 

7.5   ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

         ต าแหน่งในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.        อบจ.         เทศบาล       ก านัน         ผู้ใหญ่บ้าน        อื่นๆ 

7.6  ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

          ต าแหน่งในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        ก านัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 
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7.7   ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

          ต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        ก านัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 

7.8   ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

          ต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        ก านัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 

7.9   ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

          ต าแหน่งในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        ก านัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ  

7.10 ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

     ต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล       ก านัน         ผู้ใหญ่บ้าน        อื่นๆ 

7.11 ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

         ต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      อบต.         อบจ.        เทศบาล        ก านัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 

7.12 ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

          ต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        ก านัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 
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7.13 ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

          ต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        ก านัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 

7.14 ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

           ต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       อบต.         อบจ.        เทศบาล        ก านัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อ่ืนๆ  

7.15 ช่ือ........................................................... ต าแหน่ง  .............................  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 

          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 

         ต าแหน่งในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        ก านัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 

       รวมกรรมการชาย .................... ราย      รวมกรรมการหญิง ..........................  ราย 

  กรณไีมม่ีกรรมการ   เนื่องจาก       จัดตั้งใหม่ ยังไม่ได้ประชุมใหญ ่       หยุดด าเนินการ 

8. ผู้ตรวจสอบกิจการ : 

13.1 ช่ือ..........................................................................................................     โทรศัพท์..............................E-mail................................ 

13.2 ช่ือ..........................................................................................................     โทรศัพท์..............................E-mail................................ 

13.3 ช่ือ..........................................................................................................     โทรศัพท์..............................E-mail................................ 

13.4 ช่ือ..........................................................................................................     โทรศัพท์..............................E-mail................................ 

13.5 ช่ือ..........................................................................................................     โทรศัพท์..............................E-mail................................ 

9. ช่ือผู้จัดการ : .................................................................................................  โทรศัพท์..............................E-mail................................ 

          วุฒิการศึกษา      ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

                       ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                    อื่น....................................... 

กรณไีม่มผีู้จัดการ   เนื่องจาก        จัดตั้งใหม่            หยุดด าเนินการ           เป็นสหกรณ์ทีไ่ม่มผีู้จดัการ 

10. จ านวนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ....................... ราย เป็นชาย .................... ราย      เป็นหญิง ..........................  ราย 
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ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน 

1. วงเงินกู้ยืม / ค้ าประกัน  ที่นายทะเบียนเห็นชอบ :  ................................................................บาท 

นายทะเบียนเห็นชอบเมื่อวันท่ี  : ...............  เดือน..........................  พ.ศ. ......................... 

2. วงเงินการกู้ยืม / การค้ าประกนั  ท่ีนายทะเบียนเห็นชอบก่อนวงเงินปัจจุบัน  ………………………………บาท 

ข้อมูล ณ วันที่ .......................................( วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ) 

3. งบดุล / งบก าไรขาดทุน 

 บาท 

- สินทรัพย์ ................................. 

- หนี้สิน ................................. 

- ทุน ................................. 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ................................. 

    

 กรณไีมม่ีงบดุล/งบก าไรขาดทุน        จัดตั้งใหม่ยังไม่เริม่ด าเนินการ       จัดตั้งใหม่ อยู่ระหว่างปิดบญัชีครั้งแรก            หยุดด าเนินการ          

4. ลูกหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์   

4.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ ์    จ านวน......................................................บาท 

4.2 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร   จ านวน......................................................บาท 

4.3 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   จ านวน......................................................บาท 

4.4 เงินรายได้นิคมสหกรณ ์    จ านวน......................................................บาท 

4.5 เงินทุนอ่ืน ๆ ของกรมส่งเสรมิสหกรณ ์  จ านวน......................................................บาท 

5.ลูกหนี้เงินกู้จากแหล่งอื่นๆ     จ านวน......................................................บาท 

 

ข้อมูลธุรกิจหลัก (กาเครื่องหมาย  √  หน้าข้อที่สหกรณ์ท าธุรกิจ)  ปริมาณธุรกจิให้รายงาน ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุดที่ตรงกับงบการเงิน 

1. (.....)   รับฝากเงิน ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 

2. (.....)   ให้เงินกู้ ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 

3. (.....)   รวบรวมผลผลิตสมาชิก      ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 

ผลผลติหลักท่ีสหกรณ์รวบรวมจากสมาชิก 3 อันดับ 

3.1  ช่ือผลผลิตที่รวบรวม ..................................    ปริมาณ ................................. ตัน  มูลคา่ ............................................ บาท 

3.2  ช่ือผลผลิตที่รวบรวม ...................................   ปรมิาณ ................................. ตัน  มูลคา่ ............................................ บาท 

3.3  ช่ือผลผลิตที่รวบรวม ....................................   ปริมาณ ................................. ตัน  มูลค่า ............................................ บาท 
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4. (.....)   จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    ปริมาณธุรกิจ ....................................................  บาท  

กรุณาระบุประเภทสินค้าท่ีจดัหามาจ าหน่าย 

            ปัจจัยการผลติ       สินค้าอุปโภคบรโิภค           จ าหน่ายน้ ามัน         อื่น ๆ ……………………… 

5.  (.....)    แปรรูปผลติผล  ปริมาณธุรกิจ ..................................................... บาท   

กรุณาระบุชนิดของผลิตผล/ผลิตภณัฑ์  3 อันดับที่น ามาแปรรูป 

      1...................................  มาตรฐานสินค้าที่ไดร้ับ      สมส.       อย.       Q      GMP      ฮาลาล       HACCP      OTOP …….ดาว  

                                                               อื่น ...............................    

2...................................  มาตรฐานสินค้าที่ได้รับ      สมส.       อย.       Q      GMP      ฮาลาล       HACCP      OTOP …….ดาว 

                                                               อื่น ................................               

3.................................... มาตรฐานสินค้าที่ได้รับ      สมส.       อย.       Q      GMP      ฮาลาล       HACCP      OTOP …….ดาว   

               อื่น.....................................   

6. (…..) ธุรกิจบริการ   ปริมาณธรุกิจ ..................................................... บาท   

      กรุณาระบุธุรกิจที่ให้บริการ 

1…………………………………………. มาตรฐานบริการ            ISO  9001 : 2000         ISO  9001 : 2008       อื่นๆ..................... 

                 2…………………………………………. มาตรฐานบริการ             ISO  9001 : 2000          ISO  9001 : 2008      อื่นๆ..................... 

     3…………………………………………. มาตรฐานบริการ             ISO  9001 : 2000          ISO  9001 : 2008      อื่นๆ..................... 

          กรณไีม่มีปริมาณธุรกิจ          จัดตั้งใหม่ยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มด าเนินการ          จัดตั้งใหม่ อยู่ระหว่างปิดบัญชีครั้งแรก 

     หยุดด าเนินการ   อยู่ระหว่างเลิกสหกรณ ์

     อยู่ระหว่างด าเนินคด ี  ไม่มีปริมาณธุรกิจแต่มีรายได้จากทางอื่น(ยังด าเนินการปกติ) 

ข้อมูลสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

         สมาชิกทั้งหมดที่ร่วมท าธุรกิจ กับสหกรณ์ จ านวน..................................    ราย 

        ข้อ 1-7 ให้นับซ้ า เช่น สมาชิก 1 คน ร่วมท าธุรกิจรบัฝากเงินและธุรกิจสินเช่ือ ให้นับข้อมูลทั้งธุรกิจรับฝากเงินและธุรกิจสินเช่ือ 

 1. จ านวนสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจรบัฝากเงิน  ..................................    ราย 

 2. จ านวนสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจสนิเช่ือ .........................................   ราย 

 3. จ านวนสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหนา่ย .........................................   ราย 

 4. จ านวนสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจแปรรูป .........................................   ราย 

 5. จ านวนสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจรวบรวม .........................................   ราย 

 6. จ านวนสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจบริการ .........................................   ราย 

7. จ านวนสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจอืน่ๆ .........................................   ราย  กรุณาระบุธุรกิจท่ีร่วมท า..................................................... 
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ข้อมูลทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

1. อสังหาริมทรัพย์ (เช่น โรงสี , ฉาง, ลานตาก, ฯลฯ) 

ที ่ ชนิด จ านวน ขนาด ก าลังการผลิต ใช้/ไม่ใช้ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

รางวัลเกียรติยศล่าสุด 

 (.....) สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ     ประจ าป ี……………… 

 (.....) สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค     ประจ าป ี……………… 

 การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล (โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัด) 

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสหกรณ์ก่อนบันทึกเข้าสูร่ะบบ 

  หน่วยท่ีจัดเก็บข้อมลู กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ .......... 

  หน่วยงานท่ีบันทึกข้อมูล  (.....) ฝ่ายบริหารทั่วไป    (.....) กลุ่มจัดตั้งและส่งเสรมิสหกรณ ์ (.....) กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ที่....... 

การตรวจสอบความถูกต้อง   (.....) ตรวจสอบแล้ว      

(.....) ยังไม่ตรวจสอบโดยด าเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 20 มกราคม 2558 

      

ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ของการบันทึกข้อมูลโปรไฟล์ เนื่องจากหากข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การน าข้อมูลไปใช้เกิดความ

ผิดพลาด  มีผลกระทบต่อสหกรณโ์ดยตรง เช่น กรณีการบันทึกข้อมลูเกี่ยวกับการเงิน  ไม่ถูกต้อง ท าให้ สถาบันการเงินท่ีสหกรณ์ไปติดต่อ

ธุรกรรมการเงิน และสถาบันดังกลา่วเข้ามาดูข้อมลู และน าข้อมูลดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาที่จะอนุมัติ หรือไม่อนุมตั ิ

ในการท าธุรกรรมกับสหกรณ์นั้นๆ  หรือ กรณี มาตรฐานสหกรณ์ เปน็ต้น 
 

   

     

     

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิสหกรณ ์
ผู้รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์นี ้

 
ลงช่ือ........................................... 

 

ช่ือ................................................. 
 

ต าแหน่ง........................................ 
 

วันท่ี ............................................ 

 

ผู้บันทึกข้อมูล 

 
ลงช่ือ..................................... 

 

ช่ือ.............................................. 
 

 ต าแหน่ง.................................... 
 

วันท่ี ............................................ 

 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์........... 
 
 

ลงช่ือ........................................... 
 

ช่ือ................................................. 
 

ต าแหน่ง........................................ 
 

วันท่ี ............................................... 

 

        หัวหน้าผู้บันทึกข้อมูล 

 
ลงช่ือ......................................... 

 

ช่ือ................................................ 
 

ต าแหน่ง....................................... 
 

วันท่ี .......................................... 

 


