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ฉบับลงวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2563
ผลการดําเนินงาน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ผลการดําเนินงานในเดือน กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปี 2562 ดังนี้

1.จํานวนสมาชิก
2.เงินให้ ก้แู ก่สมาชิก
ลูกหนี้เงินกู้ – สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้ – พิเศษ
ลูกหนี้เงินกู้ – ฉุกเฉิน
3.เงินกู้จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.ทุนเรือนหุ้น
5.เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากประจํา
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจํา 24 เดือน
เงินรับฝากทวีสิน
6.รายได้
7.รายจ่ าย
8.รายได้ สูงกว่ารายจ่ าย
บวก ยกมา

1,995,683,185.15
808,513,508.82
675,513,309.80
-

49,772,812.91
65,076,379.55
1,479,305,859.10
297,457,649.90
5,500,000.00

รายได้สูงกว่ารายจ่าย
หัก ประมาณการค่าเสื่ อมราคา(ยกมา)
หัก ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย(ยกมา)
ประมาณการรายได้ สุทธิ

ปี 2563
(บาท)
7,944 ราย

ปี 2562
(บาท)
7,823 ราย

3,479,710,003.77

3,132,853,722.39

1,859,846,720.00

1,717,597,490.00

1,897,112,701.46
16,304,685.10
4,984,295.57
11,320,389.53
103,229,176,.07

1,577,659,642.65
16,312,666.72
1,776,406.00
14,536,260.72
102,802,986.85

114,549,565.60
986,474.90
35,095,822.65
78,467,268.05

117,339,247.57

*************************************************************************************
รอบการยื่นบันทึกขอความ เพื่อนำเขาพิจารณาในเดือน ต.ค. 2563
สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบันทึกขอความ
รอบแรก (เดือน ต.ค.63 ) ระหวางวันที่ 17 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 นำเขาพิจารณาวันที่ 6 ตุลาคม 2563
รอบสอง (เดือน ต.ค.63) ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 20 ตุลาคม 2563 นำเขาพิจารณาวันที่ 20 ตุลาคม 2563

*************************************************************************************
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

รายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ประจําปี 2564
ประธานกรรมการดำเนินการ ทั้งหมด 2 คน เลือกได 1 คน
1.นายสมเกียรติ
แพทยประดิษฐ
หมายเลข 1
2.ผศ.ดร.สุทิน
เวียนวิวัฒน
หมายเลข 2
กรรมการดำเนินการ สายวิชาการ ทั้งหมด 9 คน เลือกได 4 คน
กรรมการดำเนินการ สายสนับสนุน ทั้งหมด 18 คน เลือกได 5 คน
1.รศ.สุธา
ภูสิทธิศักดิ์
หมายเลข 1
1.นายศิริพร
ศรีอุน
หมายเลข 1
2.รศ.ดร.มนตรี
บุญเสนอ
หมายเลข 2
2.นายปยพิกุล
สุดโปรง
หมายเลข 2
3.อาจารยพลัฏฐ ทิพยศรีราชา
หมายเลข 3
3.นางสาวจุรีพร
อุนบุญเรือง
หมายเลข 3
4.ผศ.ดร.ชูศักดิ์
พูนสวัสดิ์
หมายเลข 4
4.นางนิลมัย
ศรีวิไลลักษณ
หมายเลข 4
5.รศ.ดร.กานดา
สายแกว
หมายเลข 5
5.นายรัตนศักดิ์
รูยืนยงค
หมายเลข 5
6.ผศ.ดร.ไมตรี
ปะการะสังข
หมายเลข 6
6.นางกิตติมา
ตาซื่อ
หมายเลข 6
7.รศ.วิภาพร
วรหาญ
หมายเลข 7
7.นางสกาวรัตน
สุขโข
หมายเลข 7
8.รศ.สุขุมาล
ธนาเศรษฐอังกูล
หมายเลข 8
8.นายวิศิษฎ
บุญสุชาติ
หมายเลข 8
9.ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง
หมายเลข 9
9.นายแดน
แสนมี
หมายเลข 9
10.นายพุฒิพงศ
พงษพันธ
หมายเลข 10
11.นางรานี
แสงจันทรนวล
หมายเลข 11
12.นายรักษเกียรติ
กระแสร
หมายเลข 12
13.นายยศพล
โกกอุน
หมายเลข 13
14.นายฉลอง
ภูคงน้ำ
หมายเลข 14
15.นายธวัชชัย
ราชธานี
หมายเลข 15
16.นางปยะนันท
ทองนอยเลิศชัย
หมายเลข 16
17.นางสงวน
หมื่นแกว
หมายเลข 17
18.นางสถาพร
นาวานุเคราะห
หมายเลข 18

*************************************************************************************
ขอเชิญสมาชิกเขารวมประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ไดกำหนดวันประชุมใหญวิสามัญประจำป 2563 เปนวันเสารที่ 14
พฤศจิ ก ายน 2563 ณ ห อ งประชุ ม ประจั ก ษ พั ว เพิ่ ม พู น ศิ ริ อาคารพิ เชษฐ เหลื อ งทองคำ คณะสั ต วแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป สหกรณฯใครขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมใหญวิสามัญ
ประจำป 2563 ในวันดังกลาว นอกจากสมาชิกทุกทานจะไดรวมกันลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการ
ดำเนินการ ประจำป 2563 แลว ยังตองรวมกันพิจารณา(ราง)ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และพิจารณาโอนเงินปนผลคางจายและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาเปนทุนสำรอง โดยในวันดังกลาว
สมาชิกผูเขารวมประชุมจะไดรับเบี้ยประชุม คนละ 300.- บาท พิเศษสุดสำหรับสมาชิกที่เขาหองประชุม 120 ทานแรก จะ
ไดรับของที่ระลึก ดังนั้นสหกรณฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

หมายเหตุ : เพื่อใหเปนไปตามมาตรการ และการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19 ) ของ
ผูเขารวมประชุม ตลอดจนการจัดมาตรการเวนระยะหางทางสังคม สหกรณใครขอความรวมมือสมาชิกสวมหนากาก
อนามัยหรือสวมหนากากผาตลอดเวลาในชวงการเขารวมประชุมดังที่กลาวมาขางตน
### สหกรณฯ ใครขอขอบคุณเครดิตภาพถาย จากเว็บเพจคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ###
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

