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                   เนื่องด้วยในวันเสาร์ท่ี  25 กรกฎาคม  2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้จัดโครงการ    
“ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี”  ณ บริเวณข้างศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกำหนดการ ดังนี้       

วันเสาร์ท่ี   25   กรกฎาคม   2563 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณข้างศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
เวลา 09.00 – 11.00 น. - พิธีเปิดโครงการ 

โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดท่ี 41 
- ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน 
- มอบกล้าไม้สำหรับผู้สนใจนำกลับบ้าน 
- ปลูกป่าตามอัธยาศัย 

เวลา 11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน (ข้าวกล่อง) 
เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี 

หมายเหตุ  – เวลาเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- แต่งกายด้วยเส้ือสีเหลือง 
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               เมื่อวันอังคารท่ี  14 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด จัดกิจกรรมการรับบริจาค

โลหติ  ให้แก่คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งมีสมาชิก กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าท่ีร่วมบริจาค และ
ผู้ประกอบการร้านค้า รวมทั้งส้ิน จำนวน  13 ราย 

 

  

ฉบบัลงวันท่ี  16 - 31 กรกฎาคม 2563 

ขอเชิญสมาชิก สอ.มข.เข้าร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” 

สอ.มข.จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ ากัด 
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ผลการด าเนินงานในเดือน เมษายน 2563  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปี 2562 ดังน้ี 

         ปี 2563   ปี 2562 
         (บาท)   (บาท) 
1.จ านวนสมาชิก        7,907 ราย  7,844 ราย 
2.เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– สามญั   1,946,721,071.87 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– พิเศษ      820,393,683.77 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– ฉุกเฉิน      679,250,369.79  3,446,365,125.43  3,079,486,706.21 
3.เงินกู้จากสถาบันการเงิน                   - 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    - 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -                -                             - 
4.ทุนเรือนหุ้น          1,823,530,850.00    1,685,218,070.00 
5.เงินรับฝากจากสมาชิก 
 เงินรับฝากประจ า      49,031,522.74 
 เงินรับฝากออมทรัพย ์      66,445,408.13 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ   1,433,892,286.34 
 เงินรับฝากประจ า 24 เดือน      276,767,479.52 
 เงินรับฝากทวีสิน           4,806,000.00             1,830,942,696.73  1,547,790,680.02 
6.รายได้              15,421,350.42      16,135,353.78 
7.รายจ่าย                                1,856,027.13        1,950,350.44 
8.รายได้สูงกว่ารายจ่าย                                          13,565,323.29                       14,185,003.34  

 บวก ยกมา                           62,111,004.49        61,020,908.36  

 รายไดสู้งกว่ารายจ่าย             75,676,327.78       75,205,911.70 

               หัก ประมาณการค่าเส่ือมราคา(ยกมา)                                                                              644,366.33 

                หัก ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย(ยกมา)                                                                    25,370,212.79 

                ประมาณการายได้สุทธิ                                                                                         49,661,748.66            
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          สำหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค์ ยื่นบันทึกข้อความให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา ฝ่ายสินเช่ือเปิดรับบันทึกข้อความ  
รอบแรก (เดือน ส.ค.63 ) ระหว่างวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563  ถึง 29 กรกฎาคม  2563 นำเข้าพิจารณาวันท่ี   4  สิงหาคม 2563 
รอบสอง (เดือน ส.ค.63)  ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม  2563   ถึง 11 สิงหาคม  2563 นำเข้าพิจารณาวันท่ี  18 สิงหาคม 2563 
************************************************************************************* 
 
 
         
             ตามประกาศ ฉบับท่ี 16/2563 เรื่องการรับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563  
ซึ่งกำหนดการเดิมระบไุว้ว่า “สหกรณ์จ่ายทุน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ท่ีสมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน
วันจันทร์ท่ี 27 กรกฎาคม 2563” 

รอบการยื่นบันทึกข้อความ เพื่อนำเข้าพิจารณาในเดือน ส.ค. 2563 

ผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วันที่  30 มิถุนายน  2563 

เลื่อนกำหนดการโอนเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 



            แต่เนื่องจากวันจันทร์ท่ี  27  กรกฎาคม  2563 รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ  ดังนี้ สหกรณ์จึงใคร่เรียนแจ้ง
สมาชิกว่าจะโอนเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ท่ีสมาชิกแจ้งความประสงค์   
ไว้ ในวันศุกร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2563” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                
 
 
 
 
 
 
 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ ากัด 


