
 
                               

                           

 

123 ม.16  ตู ้ปณ.20  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

โทร (043) 043-009-700 ต่อ 44301-44329, 08-31422699, 08-96224432,09-42953331 

โทรสาร (043) 202422, www.coopkku.com, E-Mail Address : coopkku@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนินงานในเดือน มีนาคม 2565  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปี 2564  ดังนี้ 
         ปี 2565   ปี 2564 
         (บาท)   (บาท) 
1.จํานวนสมาชิก        8,278 ราย  8,085 ราย 
2.เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– สามญั   2,420,239,098.83 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– พิเศษ      731,633,222.04 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– ฉุกเฉิน      699,264,932.10  3,851,137,252.97  3,636,671,014.87 
3.เงินกู้จากสถาบันการเงนิ                   - 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    - 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -                -                             - 
4.ทุนเรือนหุ้น          2,070,138,980.00                1,935,968,120.00 
5.เงนิรับฝากจากสมาชิก     
 เงินรับฝากออมทรัพย ์     77,540,473.32 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ               1,606,786,821.15 

เงินรับฝากทวีสิน       11,865,000.00                
 เงินรับฝากประจาํ 12 เดือน                   100,331,554.92 
 เงินรับฝากประจาํ 24 เดือน     551,531,024.34               2,348,054,873.73  2,056,224,500.39 
6.รายได้               19,033,537.20      18,287,562.12 
7.รายจ่าย                                 1,854,934.33        8,568,401.80 
8.รายได้สูงกว่ารายจ่าย                                           17,178,602.87                        9,719,160.32  
 บวก ยกมา                           19,918,196.62            22,936,516.36  

 รายไดสู้งกว่ารายจ่าย            37,096,799.49        32,655,676.68 

                หัก ประมาณค่าเส่ือราคาฯ(ยกมา)                                                                                  390,361.62                            396,610.02 

                หัก ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย(ยกมา)                                                                   24,540,517.75                       20,045,335.31 

                ประมาณการรายได้สุทธิ                                                                                        12,165,920.12                       12,213,731.35            
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       สำหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบันทึกขอความ  

รอบแรก (เดือน พ.ค.65 ) ระหวางวันท่ี  9 เมษายน 2565    ถึง 26 เมษายน 2565 นำเขาพิจารณาวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

รอบสอง (เดือน พ.ค.65)  ระหวางวันท่ี 27 เมษายน 2565  ถึง 9 พฤษภาคม 2565  นำเขาพิจารณาวันท่ี  17 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

ฉบบัลงวนัที ่ 16 – 30  เมษายน 2565 

ผลการดําเนินงาน ส้ินสุด ณ วันท่ี  31  มีนาคม  2565 

รอบการยื่นบันทึกขอความ เพ่ือนำเขาพิจารณาในเดอืน พฤษภาคม 

 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

http://www./


 

 
        

                   ตามประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ฉบับท่ี 14/2565  เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือกเขา

ปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ลงวันท่ี 1 เมษายน 2565 นั้น 

      บัดนี้ การสอบคัดเลือกไดสิ้นสุดลงแลว สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด จึงออกประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ดังนี้  

ตำแหนงเจาหนาท่ีเรงรัดหนี้สิน  

เลขที่น่ังสอบ             ชื่อ – สกุล 

001 นายเทพบุตร  จันณรงค 

005 นายพสิิษฐภพ  วชิราเจียรนนท 

006 นางสาวศศิธร  พรสวสัดิ ์

013 นายกิตติพงษ  พวกพระลบั 

 ตำแหนงเจาหนาท่ีบัญชี 

เลขที่น่ังสอบ             ชื่อ – สกุล 

003 นางสาวสุภาวดี    แตงดวง 

008   นายวชิชา  คำแพง 

010 นางสาวศศิชา  รติเฉลิมวงศ 

017 นายวสันต  ศรีชาต ิ
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ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด  จะเปดรับสมัครสมาชิกผูมีความประสงคจะขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

ประจำป 2565  ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด วาดวย ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2562 โดยมีหลักเกณฑการ

สมัครขอรับทุนดังน้ี 

1.คุณสมบัติในการขอรับทุน    

1.1 เปนสมาชิก และเปนสมาชิกสมทบ ประเภทท่ี 1 ท่ีมอีายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา  6 เดือน   

1.2 มีบุตรกำลังศึกษาอยูในระดับ  อนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.)  และระดับอุดมศึกษา 

(ปริญญาตรี) ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ  หรือ สถาบันการศึกษาเอกชนท่ีทางราชการรับรอง  บุตรผูขอรับ

ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) ตองมีอายุไมเกิน 25 ป  เปนโสด  และยังไมไดประกอบอาชีพใดๆ 

2. กรณี บิดาและมารดาตางก็เปนสมาชิกใหใชสิทธิของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเทานั้น  และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิรับทุนไดเพียง 

1 ทุน 

3. การขอรับทุน 

3.1 สมาชิกท่ีมีคณุสมบัติตามขอ 1  สามารถกรอกขอมลูการสมัครตามท่ีสหกรณกำหนด ผานระบบออนไลน ไดทาง 

www.coopkku.com หรือ Line ID : @coopkku  หรือตดิตอขอรับใบสมคัรและยื่นใบสมคัรได ณ ท่ีทำการสหกรณ  

3.2 เปดรับสมัครผานระบบออนไลน หรือ ยื่นใบสมัครได ณ ท่ีทำการสหกรณ ในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ต้ังแตวันจันทร

ท่ี 18 เมษายน 2565 ถึงวันศุกรท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

4. หลักฐานในการสมัคร 

4.1 สำเนาทะเบียนบานบุตร จำนวน  1 ชุด 

4.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินคาบำรุงการศกึษา ในปการศึกษา 2565 หรือหนังสือรับรองท่ีแสดงวากำลังศึกษาอยูในปการศึกษา 

2565 หรือหนังสือรับรองผลการเรียนรวมตลอดท้ังปการศึกษา 2564 จำนวน 1 ชุด 

4.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จำนวน 1 ชุด (ชื่อบัญชี ตองเปนชื่อของสมาชิกผูขอรับทุนเทานั้น) 

5. ประกาศรายชื่อผูไดรับทุน 

           ในวันอังคารท่ี  24  พฤษภาคม  2565  ทางเว็บไซต www.coopkku.com และปายประชาสมัพันธหนาสำนักงานสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลยัขอนแกน จำกัด  

6. การจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

           สหกรณจายทุน โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชยท่ีสมาชิกแจงความประสงคไว ภายในวันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

  
 

ประกาศ  รายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเขาปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ี สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 
 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

ประกาศ  รับสมัครสมาชิกเพ่ือขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำป 2565 

http://www.coopkku.com/

