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                    เม่ืออังคารท่ี 15  กันยายน 2563  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด โดยกรรมการดำเนินการ 

พรอมดวยเจาหนาท่ีสหกรณ และตัวแทนสมาชิกสหกรณ    ไดรวมกันจับสมาชิกรายชื่อสมาชิกผูสนใจเขารวมโครงการอบรม

สมัมนาสมาชิกสัมพันธ  ประจำป 2563 ผานสื่อออนไลน ( facebook live)  ซ่ึงในปนี้มีสมาชิกสนใจสมัครเพ่ือเขารวมโครงการ

ดังกลาว ท้ังสิ้น 138 ราย 

                    โดยสหกรณจะทำการจับสลากเพ่ือคัดเลือก แบงออกเปน จับสมาชิกผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการ จำนวน  70  ราย 

และจับลำดับสำรอง จำนวน 20 ราย 

                    ท้ั งนี้  ส ม าชิ ก ส าม ารถต รวจสอ บ รายชื่ อ ได ท่ี  www.coopkku.com เฟ สบุ ค สห กรณ อ อม ท รั พ ย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด และท่ีปายประชาสัมพันธบริเวณหนาสำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

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

 

 
 
 
            สำหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบันทึกขอความ  

รอบแรก (เดือน ก.ย.63 ) ระหวางวันท่ี 13 สิงหาคม 2563  ถึง 25 สิงหาคม  2563 นำเขาพิจารณาวันท่ี   1 กันยายน 2563 

รอบสอง (เดือน ก.ย.63)  ระหวางวนัท่ี 26 สิงหาคม  2563   ถึง 16 กันยายน  2563 นำเขาพิจารณาวันท่ี  22 กันยายน 2563 

                  

                
  

ฉบบัลงวันที่  16 – 30  กนัยายน 2563 

จับสลากรายชื่อสมาชกิเพ่ือเขารวมโครงการอบสัมมนาสมาชกิสัมพันธ ณ อ.เชยีงคาน จ.เลย 

รอบการยื่นบันทึกขอความ เพ่ือนำเขาพิจารณาในเดอืน กันยายน  2563 

 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

http://www./
http://www.coopkku.com/


           

 

 

              คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง  ประจำป 2564  ไดออกประกาศ ฉบบัท่ี 1/2564  วาดวยเรื่องการรับสมัครประธาน

กรรมการ  และกรรมการดำเนินการ  ประจำป  2564  ซ่ึงในป 2564 จะมีการสรรหา และเลือกตั้ง  ดังนี้ 

              - ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 ตำแหนง 

              - กรรมการดำเนินการ สายวิชาการ จำนวน 4 ตำแหนง 

             - กรรมการดำเนินการ สายสนับสนุน จำนวน 5 ตำแหนง 

             เปดรับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 5 - 9 ตุลาคม 2563 

             สมัครไดท่ีสำนักงานสหกรณออมทรัพย มข.จำกัด ตามวันท่ีกลาวมาขางตน ในเวลาราชการ 

             ประกาศรายชื่อและหมายเลขผูสมัคร ในวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 

            ท้ั งนี้  ส ม าชิ ก ส าม ารถ ดู ร าย ล ะ เอี ย ด เพ่ิ ม เติ ม ได ท่ี  www.coopkku.com เฟ ส บุ ค ส ห ก รณ อ อ ม ท รั พ ย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด และท่ีปายประชาสมัพันธบริเวณหนาสำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

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

 

 

            สหกรณเปดใหสมาชิกตรวจสอบความถูกตอง ชื่อธนาคารและเลขบัญชีธนาคาร สำหรับโอนเงินปนผลและเฉลี่ยคืน 

ประจำป 2563 ผานระบบออนไลน ซ่ึงจะมีการโอนในชวงปลายเดือน มกราคม 2564 

            และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการโอนเงินปนผลและเฉลี่ยคืนในรูปแบบ Internet banking สำหรับผูแจงรับ

โอนผานบัญชีธนาคารพาณิชย   

ข้ันตอนการตรวจสอบบนระบบสมาชิกออนไลน  เปนดังนี้ 

             1.เขาระบบสมาชิก 

             2.เลือกเมนูปนผล / เฉลี่ยคืน 

             3.ตรวจสอบชื่อธนาคารและบัญชี ป 2563 

             ท้ังนี้ หากสมาชิกมีความประสงคเปลี่ยนแปลงขอมูลธนาคารและเลขบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงิน สามารถดาวน

โหลดแบบฟอรมผานเว็บไซต พรอมกรอกแบบฟอรม และแนบสำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร สงท่ีฝายทะเบียนสหกรณ ไดตั้งแต

บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563  

• สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  โทร 043 – 009700 ตอ 44321 ,44305 ในวันและเวลาราชการ 

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

 

 

  ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด  ไดมอบหมายใหสำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพยลูกหนี้ ดังนี้ 

             แปลงท่ี 1 โฉนดเลขท่ี 190811 เลขท่ีดิน 782 ต.โนนทอน อ.เมือง จ.ขอนแกน เน้ือท่ี 50 ตารางวา   

             แปลงท่ี 2 โฉนดเลขท่ี 190812 เลขท่ีดิน 781 ต.โนนทอน อ.เมือง จ.ขอนแกน เน้ือท่ี 50 ตารางวา   

             แปลงท่ี 3 โฉนดเลขท่ี 131454 เลขท่ีดิน 349 ต.โนนทอน อ.เมือง จ.ขอนแกน เน้ือท่ี   1 งาน    

             สภาพท่ีดิน เปนท่ีดินวางเปลา  ติดจำนองสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด เจาพนักงานบังคับคดีจะทำ

การขายแยกแปลงโดยปลอดการจำนอง  ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี แปลงท่ี 1 จำนวน 75,000.- บาท แปลงท่ี 2 

จำนวน 75,000.- บาท  แปลงท่ี 3  จำนวน 200,000.- 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 : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

ประกาศ รับสมัครประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สอ.มข.จำกดั ประจำป 2564 

ตรวจสอบชื่อบัญชีและเลขบัญชีธนาคารผานระบบออนไลน 

เรียนเชิญสมาชิกสหกรณฯ ซ้ือทรัพยจากสำนักงานบังคับคดี 
 

http://www.coopkku.com/

	ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด  ได้มอบหมายให้สำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพย์ลูกหนี้ ดังนี้

