
 
 
 

ที่ สอ.คส.ว  623 /2565     
                           17   พฤศจิกายน   2565 
 

เรื่อง     เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565 
 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ทุกท่าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านและผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
      และผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี  2565                              จำนวน  1  ชุด 
  2. กำหนดการ                    จำนวน  1  ฉบับ 
 

    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565  
ในวันเสาร์  ที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2565   โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ  ห้องประชุม
ชมพูพันธุ์ทิพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
เพ่ือรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี   2     เรื่องรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2564 
ระเบียบวาระท่ี   3  
    

เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงาน  ประจำปี  2565 
3.2 เรื่องรายงานผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์   ประจำปี  2565 
3.3 เรื่องรายงานผลรายงานการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน  ประจำปี  2565  
3.4 เรื่องรับทราบการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี  2565  
3.5 เรื่องรับทราบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี   4     เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 
4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี  2565  
4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี  2565   
4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนประมาณการรายได้/รายจ่าย/กำไรสุทธิ  ประจำปี  2566 
4.4 

 
 

4.64. 

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืนและจากสมาชิก   
แผนรับทุนเรือนหุ้น/ให้เงินกูแ้ละรับชำระคืนจากสมาชิก  ประจำปี  2566 
        4.5   เรื่องพิจารณาอนุมัติโครงการ  ประจำปี  2566  

4.6 
8 

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนรายจ่าย  ประจำปี  2566 
 4.7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายค่าดอกเบี้ยหรือค่าขาดประโยชน์ 

4.8 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
(ฉบับที่ 13) 
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4.9 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน  ประจำปี  2566 
 4.10 เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนเงินรอตรวจสอบค้างบัญชีเป็นระยะเวลานานเข้าบัญชีทุนสำรอง 
 4.11 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ ประจำปี  2566  
 4.12 เรื่องข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการสหกรณ์ 
 4.13 เรื่องเลือกตั้งกรรมการ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี 2566 

ระเบียบวาระท่ี  5      เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1 เรื่องรับทราบการหักเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  (สค.สร./สสอค./สส.ชสอ) 

ระเบียบวาระท่ี  6      เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2565 
   

   

                        สหกรณ์ฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว   
และขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านนำบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  เพื่อแสดงเป็น
หลักฐานในการลงทะเบียนรายงานตัว  และแสดงบัตรก่อนเข้าทำการเลือกตั้งกรรมการ  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.   
        จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
        

       
  (นายสำเริง   บุญโต) 

 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศ  
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 

เรื่อง   รายช่ือผู้ผ่านและผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ   ประจำปี  2566 

**************** 
  ตามที ่คณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ์ออมทร ัพย ์ค ุร ุส ัมพ ันธ ์จ ั งหว ัดส ุร ินทร ์   จำกัด  
ชุดที่  34/2565  ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจำปี  2566  โดยเลือกตั้งในวันเสาร์ที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 08.00 –12.00 น. ณ  ห้องประชุม
ชมพูพันธุ์ทิพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  นั้น 

 บัดนี ้  มีผู ้ร ับสมัครเพื ่อรับเล ือกตั ้งเป็นกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี 2566   
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

1.  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
       1.1  หน่วยเลือกตั้งท่ี  1   ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด  
   1. อำเภอเมืองสุรินทร์  
   2. อำเภอเขวาสินรินทร ์
   3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1   
   4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสุรินทร์   
    มีกรรมการได ้    4   คน   
    ปัจจุบันอยู่ในวาระ     3   คน  
    ต้องเลือกตั้งใหม่จำนวน     1   คน  แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้     
  

เบอร ์ ชื่อ – นามสกุล 
เลขที่ 

สมาชิก 
สังกัดหน่วย หมายเหตุ 

1 นายสุพจน์   ประดับศรี 2615 ข้าราชการบำนาญ ผ่านคุณสมบัติ 
2 นางกอบกุล ชำนาญหมอ 0501 ข้าราชการบำนาญ ผ่านคุณสมบัติ 
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  1.2  หน่วยเลือกตั้งที่  2   ประกอบด้วย   
   1. อำเภอจอมพระ    
   2. อำเภอสำโรงทาบ  
   3. อำเภอศีขรภูมิ    
   4. อำเภอลำดวน    
   5. อำเภอศรีณรงค์    
   6. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  
    มีกรรมการได้     3    คน   
                    ปัจจุบันอยู่ในวาระ     2    คน   
    ต้องเลือกตั้งใหม่จำนวน     1    คน  แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้ 
 

เบอร ์ ชื่อ – นามสกุล 
เลขที่

สมาชิก 
สังกัดหน่วย หมายเหตุ 

1 นายวิโรจน์   เสียงสนั่น 1203 โรงเรียนศรีสุขวิทยา ผ่านคุณสมบัติ 
2 นายสุดใจ   กล้าหาญ 0196 ข้าราชการบำนาญ ผ่านคุณสมบัติ 
3 นายสังเวียน   ประคองชื่อ 6108 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ผ่านคุณสมบัติ 
4 นางสาวจงบุญ จากภัย 3801 ข้าราชการบำนาญ ขาดคุณสมบัติตามประกาศฯข้อ 5.6 
5 นายอานนท์   วาปีทะ 4012 ข้าราชการบำนาญ ผ่านคุณสมบัติ 
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  1.3  หน่วยเลือกตั้งที่  3   ประกอบด้วย   
   1. อำเภอรัตนบุรี   
   2. อำเภอชุมพลบุรี   
   3. อำเภอท่าตูม    
   4. อำเภอสนม    
   5. อำเภอโนนนารายณ์   
   6. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม   
   7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต  2     
   8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี    
    มีกรรมการได้     3  คน   
                    ปัจจุบันอยู่ในวาระ     -  คน   
    ต้องเลือกตั้งใหม่จำนวน     3  คน  แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้ 
 

เบอร ์ ชื่อ – นามสกุล 
เลขที่ 

สมาชิก 
สังกัดหน่วย หมายเหตุ 

1 นายบุญจันทร์   ผิวสร้อย 3334 ข้าราชการบำนาญ ผ่านคุณสมบัติ 
2 นายวิรัตน์  คำเภาว์ 0700 ข้าราชการบำนาญ ผ่านคุณสมบัติ 
3 นางรัตติกร       ภิรมย์ตระกูล 4270 โรงเรียนรัตนบุรี ผ่านคุณสมบัติ 
4 ว่าที่ ร.ต.ธรรมจักร วีระพันธ์ 5018 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ผ่านคุณสมบัติ 
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  1.4  หน่วยเลือกตั้งท่ี  4   ประกอบด้วย     
   1.อำเภอปราสาท   
   2.อำเภอสังขะ  
   3. อำเภอกาบเชิง    
   4. อำเภอพนมดงรัก    
   5. อำเภอบัวเชด    
   6. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ   
   7. วิทยาลัยการอาชีพปราสาท    
   8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3   
    มีกรรมการได้    3  คน   
                   ปัจจุบันอยู่ในวาระ  1  คน   
    ต้องเลือกตั้งใหม่จำนวน   2  คน  แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้ 
 

เบอร ์ ชื่อ – นามสกุล 
เลขที่ 

สมาชิก 
สังกัดหน่วย หมายเหตุ 

1 นายเกริกวิทย์ จันทเขต 4500 โรงเรียนกระเทียมวิทยา ผ่านคุณสมบัติ 
2 นายพศิน   บัวหุ่ง 4039 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ผ่านคุณสมบัติ 
3 นายชวิศ   สมบัติวงค์ 4693 โรงเรียนบ้านไทยเดิม  ผ่านคุณสมบัติ 
4 นายเยื้อง   แรงหาญ 0445 ข้าราชการบำนาญ ผ่านคุณสมบัติ 
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  1.5  หน่วยเลือกตั้งที่  5   ประกอบด้วย    
   1. วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
       จังหวัดสุรินทร์  

  2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
      จังหวัดสุรินทร ์
   3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 
   4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 
   5. สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด 
   6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์  
   7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์                   
    มีกรรมการได้    1  คน   
                   ปัจจุบันอยู่ในวาระ  -  คน   
    ต้องเลือกตั้งใหม่จำนวน   1  คน  แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้ 
 

เบอร ์ ชื่อ – นามสกุล 
เลขที่

สมาชิก 
สังกัดหน่วย หมายเหตุ 

1 นายสมหมาย แก้วกันหา 2872 ข้าราชการบำนาญ ขาดคุณสมบัติตามประกาศฯข้อ 3.6 
2 นายศุภวิชญ์   ขันอ่อน 6470 สำนักงานวัฒนธรรม

จังหวัดสุรินทร์ 
ผ่านคุณสมบัติ 

3 นายสะริ   สู่ทรงดี 0693 ข้าราชการบำนาญ ผ่านคุณสมบัติ 
- 
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 3.  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
      ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ต้องเลือกผู้ตรวจสอบกิจการทุกสิ้นปีบัญชี   จำนวน  1 คณะดังนี้ 
 
 

เบอร์ ชื่อ – นามสกุล 
เลขที่ 

สมาชิก 
ตำแหน่ง สังกัดหน่วย หมายเหตุ 

1 น.ส. ลัดดาวลัย์  ไชยยา 6426 ประธานผู้ตรวจ
สอบกิจการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 

ผ่านคุณสมบัติ 

นางสุภาวดี    ขันคำ 3459 ผู้ตรวจสอบกิจการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ผ่านคุณสมบัติ 
น.ส.ธีรารัตน์  เธียรววิัฒนา 5067 ผู้ตรวจสอบกิจการ โรงเรียนสังขะ ผ่านคุณสมบัติ 

 
 

        ประกาศ   ณ   วันที่  11  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายสำเริง  บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  กำหนดการ 
  ประชุมใหญส่ามัญประจำปี  2565 

ณ   ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 
อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ 

วันเสาร์ที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2565 
**************** 

เวลา รายละเอียดการดำเนินการ 

08.00 น. - 09.00 น. สมาชิก/ผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน 

09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมใหญ่ฯ  โดย  ดร.สำเริง  บุญโต  
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  
นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  ตำแหน่ง  ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย  พบปะสมาชิก 
 09.30 น. – 12.30 น. ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกำหนด 

12.30 น. ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวปิดประชุม 

   
      หมายเหตุ :    1.  สมาชิกเริ่มลงทะเบียนและทำการเลือกตั้งจากเวลา 08.00 ถึง 12.00 น.  
                        2.  รับประทานอาหารว่าง  ช่วงเวลา 10.30-10.45 น. 
               3.  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  

 


