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ฉบับลงวันที่ 16 – 30 เมษายน 2565
ผลการดําเนินงาน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ผลการดําเนินงานในเดือน มีนาคม 2565 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปี 2564 ดังนี้

1.จํานวนสมาชิก
2.เงินให้ ก้แู ก่สมาชิก
ลูกหนี้เงินกู้ – สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้ – พิเศษ
ลูกหนี้เงินกู้ – ฉุกเฉิน
3.เงินกู้จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.ทุนเรือนหุ้น
5.เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากทวีสิน
เงินรับฝากประจํา 12 เดือน
เงินรับฝากประจํา 24 เดือน
6.รายได้
7.รายจ่ าย
8.รายได้ สูงกว่ารายจ่ าย
บวก ยกมา

2,420,239,098.83
731,633,222.04
699,264,932.10
-

77,540,473.32
1,606,786,821.15
11,865,000.00
100,331,554.92
551,531,024.34

รายได้สูงกว่ารายจ่าย
หัก ประมาณค่าเสื่ อราคาฯ(ยกมา)
หัก ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย(ยกมา)
ประมาณการรายได้ สุทธิ

ปี 2565
(บาท)
8,278 ราย

ปี 2564
(บาท)
8,085 ราย

3,851,137,252.97

3,636,671,014.87

2,070,138,980.00

1,935,968,120.00

2,348,054,873.73
19,033,537.20
1,854,934.33
17,178,602.87
19,918,196.62

2,056,224,500.39
18,287,562.12
8,568,401.80
9,719,160.32
22,936,516.36

37,096,799.49
390,361.62
24,540,517.75
12,165,920.12

32,655,676.68
396,610.02
20,045,335.31
12,213,731.35

*************************************************************************************
รอบการยื่นบันทึกขอความ เพื่อนำเขาพิจารณาในเดือน พฤษภาคม
สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบันทึกขอความ
รอบแรก (เดือน พ.ค.65 ) ระหวางวันที่ 9 เมษายน 2565 ถึง 26 เมษายน 2565 นำเขาพิจารณาวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
รอบสอง (เดือน พ.ค.65) ระหวางวันที่ 27 เมษายน 2565 ถึง 9 พฤษภาคม 2565 นำเขาพิจารณาวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

ประกาศ รายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเขาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ฉบับที่ 14/2565 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือกเขา
ปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกไดสิ้นสุดลงแลว สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด จึงออกประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับ ตำแหนง (สัมภาษณ) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป
ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ดังนี้
ตำแหนงเจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน
เลขที่น่ังสอบ
001
005
006
013

ตำแหนงเจาหนาที่บัญชี

เลขที่น่ังสอบ
003
008
010
017

ชื่อ – สกุล
นายเทพบุตร จันณรงค
นายพิสิษฐภพ วชิราเจียรนนท
นางสาวศศิธร พรสวัสดิ์
นายกิตติพงษ พวกพระลับ

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุภาวดี แตงดวง
นายวิชชา คำแพง
นางสาวศศิชา รติเฉลิมวงศ
นายวสันต ศรีชาติ

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

ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำป 2565
ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด จะเปดรับสมัครสมาชิกผูมีความประสงคจะขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจำป 2565 ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด วาดวย ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2562 โดยมีหลักเกณฑการ
สมัครขอรับทุนดังนี้
1.คุณสมบัติในการขอรับทุน
1.1 เปนสมาชิก และเปนสมาชิกสมทบ ประเภทที่ 1 ที่มอี ายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน
1.2 มีบุตรกำลังศึกษาอยูในระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.) และระดับอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี) ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือ สถาบันการศึกษาเอกชนที่ทางราชการรับรอง บุตรผูขอรับ
ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) ตองมีอายุไมเกิน 25 ป เปนโสด และยังไมไดประกอบอาชีพใดๆ
2. กรณี บิดาและมารดาตางก็เปนสมาชิกใหใชสิทธิของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเทานั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิรับทุนไดเพียง
1 ทุน
3. การขอรับทุน
3.1 สมาชิกที่มีคณ
ุ สมบัติตามขอ 1 สามารถกรอกขอมูลการสมัครตามที่สหกรณกำหนด ผานระบบออนไลน ไดทาง
www.coopkku.com หรือ Line ID : @coopkku หรือติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ ที่ทำการสหกรณ
3.2 เปดรับสมัครผานระบบออนไลน หรือ ยื่นใบสมัครได ณ ที่ทำการสหกรณ ในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแตวันจันทร
ที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565
4. หลักฐานในการสมัคร
4.1 สำเนาทะเบียนบานบุตร จำนวน 1 ชุด
4.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินคาบำรุงการศึกษา ในปการศึกษา 2565 หรือหนังสือรับรองที่แสดงวากำลังศึกษาอยูในปการศึกษา
2565 หรือหนังสือรับรองผลการเรียนรวมตลอดทั้งปการศึกษา 2564 จำนวน 1 ชุด
4.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จำนวน 1 ชุด (ชื่อบัญชี ตองเปนชื่อของสมาชิกผูขอรับทุนเทานั้น)
5. ประกาศรายชื่อผูไดรับทุน
ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต www.coopkku.com และปายประชาสัมพันธหนาสำนักงานสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
6. การจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณจายทุน โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชยที่สมาชิกแจงความประสงคไว ภายในวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

