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 ตามประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ฉบับท่ี 5/2565 เรื่อง รับสมัครบริษัทประกัน

ชีวิต เพ่ือทำประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อกรณีสมาชิกกูเงินจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย ขอนแกน จำกัด  

  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอ 77(9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ.2562 

ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 43 ครั้งท่ี 5/2565 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2565 จึงขอประกาศผลการ

คัดเลือกบริษัทประกันชีวิต เพ่ือทำประกับชีวิตคุมครองสินเชื่อกรณีสมาชิกกูเงินจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จำกัด ดังนี้  

1. บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

2. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

4. บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
********************************************************************************************************** 

   
 
 

เพ่ือใหการประเมินมูลคาทรัพยสินของสหกรณดำเนินไปดวยความเรียบรอย ยุติธรรม และบังเกิดผลดีตอสหกรณ และ

สมาชิกสหกรรื 

  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอ 77(9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ.2562 

ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 43 ครั้งท่ี 5/2565 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อ

บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของสหกรณ ดังนี้  

1. บริษัท 1989 คอนซัลแทนด จำกัด 

2. บริษัท โกลเดน แลนด แอพเพรซัล จำกัด  

3. บริษัท เค.ค.แวลูเอชั่น จำกัด  

4. บริษัท นวมินทร แอพไพซัล แอนด คอนซันแตนท จำกัด  
************************************************************************************************************* 

 

 

 

เพ่ือเปนการใหบริการสมาชิกท่ีมีความประสงคจะทำประกันอัคคีภัยกับตัวแทนบริษัทประกันอัคคีภัยของสหกรณ ซ่ึง

สหกรณไดพิจารณาเลือกบริษัทท่ีใหบริการสะดวก รวดเร็ว และเปนประโยชนแกมวลสมาชิกมากท่ีสุด 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอ 77(9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ.2562 

ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 43 ครั้งท่ี 5/2565 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2565 มีมติใหบริษัทดัง

รายนามตอไปนี้เปนตัวแทนบริษัทประกันอัคคีภัยของสหกรณ ดังนี้  

1. บริษัท อลิอันซ  อยุธยา ประกันภัย  (มหาชน) 

2. บริษัท ซับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

3. บริษัท มิตรแทประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

   

ข่าวฉบับวันที่  1 – 15  เมษายน 2565 

ประกาศ ผลการคัดเลือกบริษัทประกันชีวติ 

ประกาศรายชือ่บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของสหกรณ 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จํากัด 

 

ประกาศรายชือ่บริษัทตัวแทนประกันอัคคีภัยของสหกรณ 



           
              
  

             ตามประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ฉบับท่ี 10/2565  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขา

ปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีสหกรณ ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2565 โดยเปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 14 – 31 มีนาคม 2565 ตำแหนงเจาหนาท่ี

เรงรัดหนี้สิน 1 อัตรา และตำแหนงเจาหนาท่ีบัญชี 1 อัตรา นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครไดสิ้นสุดลงแลว สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด จึงใครขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ

สอบวิชาความรูความสามารถท่ัวไป  ความรูเฉพาะตำแหนง และสอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร  ในวันท่ี 11 เมษายน 2565 

ตั้งแตเวลา 09.00 – 13.30 ณ คณะวิทยาศาสตร ตึกปฏิบัติการพ้ืนฐาน (SC08) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร SC8210  

มหาวิทยาลัยขอนแกน (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้) 

 

          

 
 
                       
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

************************************************************************************************************ 
 
 
 
        จำนวนสมาชิก  ณ เดือน มีนาคม 2565   จำนวน  5,836  คน 

      รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต เดือน มีนาคม 2565 จำนวน  2  ราย   

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อ-สกลุ เลข 

ที 

อายุ  

(ป) 

สังกัด วันท่ี 

เสียชีวิต 

สาเหตุการเสียชีวิต 

1 น.ส.รตัอาพร  ศิริแสงตระกูล 104085 63 คณะแพทยศาสตร 3 มี.ค.65 ไตวายเฉียบพลัน 

2 นายเข็มชาติ   รังสมิานพ 101443 77 ขาราชการบำนาญ 28 มี.ค.65 ภาวะปอดตเิช้ือ 

 

ตำแหนง  เจาหนาที่บัญช ี ตำแหนง  เจาหนาที่เรงรัดหน้ีสิน 

ที่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ที่ ชื่อ - สกุล เลขที่ 

1 นางสาววราคณา  สุขพชื 001 1 นายเทพบุตร  จันณรงค 001 

2 นางสาวกรรณิการ  ตรางรัศมีจนัทร 002 2 นายวิจารย   โคตรภักด ี 002 

3 นางสาวสุภาวด ี   แตงดวง 003 3 นายพฒุินนัท  แกวสีขาว 003 

4 นางสาวปริญญา  ยุพาพนิ 004 4 นางสาวสุมตรา  ไชยเหงา 004 

5 นางสาวเพ็ญพสิุทธิ์  ศรีมงคล 005 5 นายพสิิษฐภพ  วชิราเจียรนนท 005 

6 นางสาวรุงนภา  สละ 006 6 นางสาวศศิธร  พรสวสัดิ ์ 006 

7 นางสาวโศรยา  จุฬาโคตร 007 7 นางสาวฉัตรมณี  ดวงจันทรทพิย 007 

8 นายวชิชา  คำแพง 008 8 นางสาวพรทิวา  จิงหะรานนท 008 

9 นางสาวกนกวรรณ  วิเศษการ 009 9 นายกฏษฏา  สาราญพิทักษ 009 

10 นางสาวศศิชา  รติเฉลิมวงศ 010 10 นายวัศพล   ทาแดง 010 

11 นางสตรีรัตน  จันทรมี 011 11 นางสาวธนิดา  พรหมศรี 011 

12 นางสาวศิริวรรณ  โพธิราชา 012 12 นายชัชวาลย  บุญมีสุข 012 

13 นางสาวยุภาวรรณ  ทองโคตร 013 13 นายกิตติพงษ  พวกพระลบั 013 

14 นางสาวธาริณ ี โกกอน 014     

15 นางสาวมยุเรศ  หงษา 015     

16 นายธีรศักดิ์  เจริญศักดิ์ขจร 016     

17 นายวสันต  ศรีชาต ิ 017     

18 นางสาวณัฐกานต  พทุธาวนัดู 018     

19 นางสาวชมพูนชุ   บอสารคาม 019     

20 นางสาวศรีตรัง  ประทีปชัยเกษม 011     

ประกาศ รายชือ่ผูมีสิทธิสอบคัดเลอืกเขาปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

ขาวสารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 


