
 
 
 
 
 
 นายสุพัฒน ์  โพธิสาร   
ประธานคณะกรรมการ  

 
 

ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากติติมศักด์ิ   ได้แก่ 
    1.ผู้อ านวยการ สพป.สร. เขต 1,2,3 และ สพม. เขต 33  5.นางเลขา ภูริภูมิ 
    2.นายสุจินดา อภัยจิตต์   6.นางภัทิรา เสง่ียมศักดิ์ 
    3.ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต   7.นายชาญศักดิ์ พรหมบุตร 
    4.นายเมธี แตงจันทึก 
คณะกรรมการอ านวยการ  ได้แก่ 
    1.นายสุพัฒน์  โพธิสาร  ประธานกรรมการ   4.นายไพชยนต์ จันทเขต รองประธานคนที่ 3 
    2.นายทันใจ  ชูทรงเดช รองประธานคนที่ 1  5.นายอ าพล รติธรรมกุล กรรมการและเลขานุการ 
    3.นายชิน  ไทยย่ิง รองประธานคนที่ 2   
คณะกรรมการเงินกู้  ได้แก่ 
    1.นายสุดใจ  กล้าหาญ ประธานกรรมการ    4.นางโฉมศรี มะลิงาม กรรมการ 
    2.นายวิเชียร  สุดใสด ี กรรมการ  5.นายเสมา ขวัญทอง          กรรมการและเลขานุการ 
    3.นายสงวน  บุญร่วม กรรมการ        
คณะกรรมการการศึกษา  ได้แก่ 
    1.นายสมหมาย  แก้วกันหา ประธานกรรมการ     4.นายนาวา ชิดชอบ กรรมการ 
    2.นายศิริพงษ์  นึกชอบ กรรมการ  5.นางสาวจงบุญ จากภัย           กรรมการและเลขานุการ 
    3.นางเรวดี  หมายกล้า กรรมการ      
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ได้แก่ 
    1.นายสุพัฒน์  โพธิสาร ประธานกรรมการ     5.นายชิน ไทยย่ิง กรรมการ   
    2.นายศิริพงษ์  นึกชอบ กรรมการ  6.นางสมสนิท    ยอดอินทร์ กรรมการ 
    3.นายไพชยนต์  จันทเขต กรรมการ     7.นางชัญญาวีร์  พ่อค้า กรรมการและเลขานุการ 
    4.นายทันใจ  ชูทรงเดช กรรมการ 
คณะกรรมการการทวงถามหนี้  ได้แก่ 
    1.นายนาวา  ชิดชอบ ประธานกรรมการ  6.นางสมสนิท    ยอดอินทร์ กรรมการ 
    2.นางโฉมศรี  มะลิงาม กรรมการ   7.นางรัศมี มรรคผล กรรมการ  
    3.นายวิเชียร  สุดใสด ี กรรมการ     8.น.ส.เสาวภา  ตีรวัฒนประภา กรรมการ  
    4.นายสงวน  บุญร่วม กรรมการ  9.นางชัญญาวีร์ พ่อค้า กรรมการและเลขานุการ 
    5.นายเสมา  ขวัญทอง กรรมการ      
ฝ่ายจัดการ ได้แก่ 
    1.นางชัญญาวีร์  พ่อค้า ผู้จัดการ      6.นายอภิชน พิมพลีชัย จนท.ธุรการ 
    2.นางสมสนิท  ยอดอินทร์  รองผู้จัดการ  7.น.ส.พฤกษา ชูบุตร จนท.บัญชี  
    3.น.ส.เสาวภา   ตีรวัฒนประภา  จนท.เงินฝาก      8.นายอิสริยะ อรรถเวทิน จนท.คอมพิวเตอร์ 
    4.น.ส.อุราภรณ์   แก้วเหลี่ยม  จนท.การเงิน  9.นางวันดี อินทร์หอม พนักงานท าความสะอาด  
    5.นางรัศมี  มรรคผล จนท.หุ้น,หนี้และสมาคม     10.นายประภาส  พิศโสระ     พนักงานขับรถยนต์ 

          กระผม ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ  ให้คณะกรรมการ ชุด 28/2559  ได้มีโอกาสมา
บริหารจัดการสหกรณ์  ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้มีความตั้งใจจริงที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
          ในภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว  ปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นลูกหนี้มีความสามารถช าระหนี้ลดลง 
สถาบันการเงินต่างๆ  เข้มงวดการปล่อยสินเช่ือ  ทางสหกรณ์ตระหนักในปัญหาน้ีจึงพยายามที่จะหาแนวทาง
ช่วยเหลือสมาชิกอย่างเต็มที่ แต่อยู่ภายใต้ความมั่นคงของสหกรณ์  ดังนั้นจึงขอเรียนแจ้งให้สมาชิกควรจะมีการ
วางแผนการใช้จ่าย  ให้รอบคอบระมัดระวัง เพ่ือให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดไปครับ  



 
 
 
 
 
 
 
 

 ฐานะทางการเงิน ข้อมูล  ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
                             จ านวนสมาชิก    สามัญ        2,215   คน 
                                                       สมทบ           412   คน 

                                                                                รวม                        2,627    คน  
                                        สินทรัพย์                                                                               หนี้สิน + ทุน                                                              รายได้ ค่าใช้จ่าย 
         เงินสด + เงินฝากธนาคาร         24,441,367.10     บาท                 ทุนเรือนหุ้น            1,193,486,420.00    บาท                    รายได้  - ด/บ เงินกู้     23,797,605.25    บาท 
         ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม                4,099,041,969.71    บาท                 ทุนส ารอง                   251,855,779.76    บาท                               - รายได้อื่น               2,150.00    บาท 
         สินทรัพย์อื่น                            19,619,939.03    บาท                 ทุนอื่น                          27,926,366.94    บาท                    หัก  ค่าใช้จ่าย             14,167,846.58    บาท 
                        รวม                    4,143,103,275.84    บาท                  หนี้สิน  - เงินกู้        1,584,838,953.18    บาท                    ก าไรขั้นต้น                  9,631,908.67    บาท 
                                                                                                                        - เงินฝาก     1,084,995,755.95    บาท 
                                                                                                                รวม                    4,143,103,275.83    บาท  

          บรรณาธิการ ;    นายสุพัฒน์  โพธสิาร        
         กองบรรณาธิการ ; 1.นายสมหมาย  แก้วกันหา     2.นายศิริพงษ์  นึกชอบ    3.นางเรวดี  หมายกล้า    4.นายนาวา  ชิดชอบ   5.นางสาวจงบุญ  จากภัย     
       6.นางชัญญาวีร์  พ่อค้า          7.นางสมสนิท  ยอดอินทร์      ผู้ออกแบบ ;   นายอิสริยะ  อรรถเวทิน 

 
      1.โครงการอบรมเตรียมตัวเป็นกรรมการด าเนินการ    2.โครงการสัมมนาคณะกรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  และเจ้าหน้าที่ 
      3.โครงการเตรียมความพร้อมสู่  AEC    4.โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก    5.โครงการอบรมความรู้สมาชิกที่สมัครใหม่ 
      6.โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมวันเด็ก    7.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก    8.โครงการสดุดีวันครู 
      9.โครงการสนับสนุนกลุ่มวิชาการสมาชิก    10.โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
     11.โครงการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรองรับการฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เงินกู้และเงินสวัสดิการอื่น ๆ  ที่สมาชิกได้รับไว้กับสหกรณ์  
     12.โครงการระดมทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก    13.โครงการปฏิบัติธรรม สมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหนา้ทีป่ระจ าป ี 
     14.โครงการรักษ์สุขภาพ    15.โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการผู้สูงอายุ    16.โครงการเกษียณเป็นสุข 
     17.โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี    18.โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ 
     19.โครงการท าบุญขึ้น สนง.ใหม่สหกรณ์    20.โครงการสานสัมพันธ์สหกรณ์    21.โครงการจัดท าสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สนับสนุนงานวันครู สนับสนุนงานวันครู สนับสนุนงานวันครู 

โครงการเกษียณเป็นสุข 

โครงการปฏิบัติธรรม 

โครงการเล้ียงอาหารกลางวัน 

มอบเงินสวัสดิการใหท้าญาติสมาชิก 

โครงการศึกษาดูงาน 

โครงการศึกษาดูงานสมาชิก โครงการอบรมสมาชิกใหม่ โครงการอบรมอาชีพเสริม 

ได้รับเกียรติบัตรสหกรณ์ดีเด่น โครงการสหกรณ์สัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โครงการมุทิตาจิต 

โครงการเล้ียงอาหารกลางวัน 


