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ผลการด าเนินงานในเดือน สิงหาคม 2563  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปี 2562 ดังน้ี 

         ปี 2563   ปี 2562 
         (บาท)   (บาท) 
1.จ านวนสมาชิก        7,919 ราย  7,824 ราย 
2.เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– สามญั   1,984,588,647.40 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– พิเศษ      814,200,717.32 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– ฉุกเฉิน      677,060,470.30  3,475,849,835.02  3,118,170,669.34 
3.เงินกู้จากสถาบันการเงิน                   - 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    - 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -                -                             - 
4.ทุนเรือนหุ้น          1,847,954,760.00    1,707,935,490.00 
5.เงินรับฝากจากสมาชิก 
 เงินรับฝากประจ า      48,670,478,.99 
 เงินรับฝากออมทรัพย ์     65,215,337.32 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ              1,469,348,530.56 
 เงินรับฝากประจ า 24 เดือน                291,111,317.76 
 เงินรับฝากทวีสิน       5,128,000.00               1,880,473,664.63  1,567,933,277.10 
6.รายได้              16,797,423.60      18,505,634.40 
7.รายจ่าย                                1,881,722.79        4,795,169.40 
8.รายได้สูงกว่ารายจ่าย                                          14,915,700.81                       13,710,465.00  

 บวก ยกมา                           88,313,475.26        89,092,521.85  

 รายไดสู้งกว่ารายจ่าย            103,229,176.07      102,802,986.85 

                หัก ประมาณค่าเส่ือราคาฯ(ยกมา)                                                                                    873,634.58 

                หัก ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย(ยกมา)                                                                    31,911,331.50 

                ประมาณการรายได้สุทธิ                                                                                         70,444,209.99            

*************************************************************************************          
 
 
          ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้ออกประกาศ ฉบับท่ี 21/2563 เรื่องรับสมัครสมาชิกเข้าร่วม
โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี  26 สิงหาคม 2563 ถึง11 กันยายน 2563 และ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ทำการจับสลากรายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 นั้น 
          สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาสมาชิก
สัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ เชียงคาน รีเวอร์ เมาเทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันท่ี 17 – 18 ตุลาคม 2563  
           สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือได้ท่ี www.coopkku.com  เฟสบุค๊สหกรณ์ และท่ีป้ายหน้าสำนักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด    
             ท้ังนี้ ผู้รายช่ือตามประกาศ ให้มาชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนท่านละ 400.- บาท ภายในวันท่ี 30 
กันยายน  2563 หากไม่มาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ สหกรณ์จะทำการเรียกรายช่ือสำรองแทน     

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2563 

ฉบบัลงวันท่ี  1 - 15 กันยายน  2563 
ผลการด าเนินงาน ส้ินสุด ณ วันที่  31 สิงหาคม  2563 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ ากัด 

http://www./


 
 

                เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณอ์อมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ประจำปี 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม 
                  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 77(9) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.
2562 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 41 ครั้งท่ี 41 ครั้งท่ี 16/2563 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน  2563 มีมติ
แต่งต้ังผู้มีรายนามดังต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2564  ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.ณิชานันทน์ ปัญญาเอก สมาชิกเลขท่ี เป็น ประธานกรรมการ 
2. นายทวี พรมดี สมาชิกเลขท่ี เป็น กรรมการ 
3. นายณรงค์ ไร่รัตน์ สมาชิกเลขท่ี เป็น กรรมการ 
4. นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์ สมาชิกเลขท่ี เป็น กรรมการและเลขานุการ 
5. นายวิบูรณ์ศิลป ์ พินิจมนตรี สมาชิกเลขท่ี เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

********************************************************************************** 
 
 

               เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมา โครงการปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องประชุมและห้องสันทนาการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส 
               อาศัยอำนาจตามความในข้อ 77(9) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2562  
ประกอบกับทีป่ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 มีมติประกาศให้ ห้าง
หุ้นส่วน จำกัด ขอนแก่น พรสุรัตน์  เป็นผู้ดำเนินการโครงการปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องประชุมและห้องสันทนา
การของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด   

********************************************************************************** 
 

 
 

   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด  ได้มอบหมายให้สำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพย์ลูกหนี้ ดังนี้ 
1.โฉนดเลขท่ี 173058 เลขท่ีดิน 602  หน้าสำรวจ 7003 ต.บ้านหว้า  อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 1 งาน  61 ตารางวา  

เป็นท่ีว่างเปล่า ราคาเริ่มต้น 141,000.- บาท เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้น 
และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด สมาชิกสามารถติดต่อเพื่อซื้อทรัพย์ได้ท่ีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ตาม
วันท่ีประกาศขายทรัพย์ 

นัดท่ี 1 ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 
นัดท่ี 2 ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
นัดท่ี 3 ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2563 
นัดท่ี 4 ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 

         2. แปลงที่ 1 โฉนดเลขที่ 187468 เลขที่ดิน 980 หน้าสำรวจ 3812 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 34.05 ตารางวา   
             แปลงที่ 2 โฉนดเลขที่ 190670 เลขที่ดิน 910 หน้าสำรวจ 4129 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 45.00 ตารางวา   
             แปลงที่ 3 โฉนดเลขที่ 190671 เลขที่ดิน 909 หน้าสำรวจ 4130 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 45.00 ตารางวา    
             แปลงที่ 4 โฉนดเลขที่ 190627 เลขที่ดิน 908 หน้าสำรวจ 4131 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 45.00 ตารางวา     
             สภาพท่ีดิน เป็นท่ีดินว่างเปล่า  ติดจำนองสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำ
การขายแยกแปลงโดยปลอดการจำนอง  ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี แปลงท่ี 1 จำนวน 86,250.- บาท แปลงท่ี 2 
จำนวน 112,500.- บาท  แปลงท่ี 3  จำนวน 112,500.- บาท  แปลงท่ี 4 จำนวน 112,500.- บาท 

นัดท่ี 1 ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 
นัดท่ี 2 ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
นัดท่ี 3 ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2563 
นัดท่ี 4 ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 

 
บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ ากัด 

เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ซื้อทรัพย์จากสำนักงานบังคับคดี 
 

ประกาศ  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ประจำปี 2564 

ประกาศ  รายชื่อบริษัทจ้างเหมา โครงการปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องประชุม และห้องสันทนา
การ 


