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ฉบับประจาเดือน มกราคม 2558
1. สหกรณ์ อวยพรปี ใหม่ 2558 ผู้บริหาร มข. และคณะกรรมการทีป่ รึกษา และผู้มอี ุปการคุณกับสหกรณ์

สมาคมฯ

เนื่องในวาระขึ้นปี ใหม่ 2558 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ได้นากระเช้าเข้าร่ วมอวยพรปี ใหม่ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการที่ปรึ กษา ผูใ้ ห้ความอนุเคราะห์ และผูม้ ีอุปการคุณกับสหกรณ์ ดังนี้

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

นางสุ นันทา เทพสาร
หัวหน้ างานตรวจบัญชี สหกรณ์ ขอนแก่ น

นายมนูญ บรรณวงศิลป์
หัวหน้ างานสวัสดิการ

รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม
รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์ สิน

รศ.น.สพ.ชู ชาติ กมลเลิศ
คณบดีคณะสั ตวแพทยศาสตร์

นางสาววิลาวัลย์ พิธรัตน์
ผู้อานวยการกองคลัง

นายประสิ ทธิ์ มุสิกเจริญ
สหกรณ์ จังหวัดขอนแก่ นรองนายทะเบียน

นายสถิตย์ แก้ วบุดตา
ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่

นางสาวอุไร ซ้ ายหนองขาม
หัวหน้ างานเบิกจ่ ายเงินเดือนและค่ าจ้ าง

นายราชพร ปทะวานิช
หัวหน้ างานบริหารจัดการทรัพย์ สิน

2.ขอเชิญสมาชิกทุกท่ านร่ วมประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2557 เป็ นวันพฤหัสบดีที่ 5
กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้ องประชุมพีรสิ ทธิ์ คานวณศิลป์ (108-109) วิทยาลัยการปกครองท้ องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
เป็ นต้นไป สหกรณ์ฯใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2557 ในวันดังกล่าว เพราะนอกจากสมาชิก
ทุกท่านจะได้ร่วมกันเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจกิจการ สมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะได้รับเบี้ยประชุม

คนละ 500 บาท และภายในห้องประชุมยังมีการจับสลากเพื่อลุน้ เช็คเงินสดอีกมากมาย ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่ วม
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกันตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 รายงานผลการดาเนิ นคดีของสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2556 เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557
ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2557
3.1 รายงานผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2557
3.2 รายงานจานวนสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปี 2557
3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2557
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณารับรองผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนิ นการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2558
4.2 พิจารณาอนุ มตั ิวงเงินกูย้ ืมและค้ าประกัน ประจาปี 2558
4.3 พิจารณาอนุ มตั ิงบดุลประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
4.4 พิจารณาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2557
4.5 พิจารณาประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2558
4.6 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2558
4.7 พิจารณาแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดาเนิ นการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2558
4.8 พิจารณาการตัดหนี้ สูญ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

3.ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มข.ประจาปี 2558
ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2558 ได้เปิ ดรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบ
กิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ประจาปี 2558 แทนตาแหน่งที่วา่ งลง บัดนี้ การดาเนินการรับสมัครได้เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขผูส้ มัคร ประธานกรรมการ กรรมการดาเนิ นการและผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ประจาปี 2558 ดังนี้
ประธานกรรมการ (เลือกได้ 1 คน)

กรรมการดาเนินการ
รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ

กรรมการดาเนินการ สายสนับสนุน
(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานองค์กรในกากับ)
เลือกได้ ไม่ เกิน 3 คน
หมายเลข
ชื่ อ - นามสกุล
สั งกัด / คณะ
1
รศ.สุ ธา ภูส่ ิ ทธิ ศกั ดิ์
วิทยาศาสตร์
สานักงานบริ หารวิทยาเขตหนองคาย
2
ผศ.ดร.อนุชา นิ ลประพันธ์
3
ผศ.ดร.สุ ขมุ วิทย์ ไสยโสภณ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
ผศ.อดุลย์ จันละคร
ศึกษาศาสตร์
5
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง
ศึกษาศาสตร์
6
ผศ.ดร.เทวัญ เริ่ มสู งเนิ น
วิทยาศาสตร์
7
รศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ
ข้าราชการบานาญ
8
อ.พลัฎร์ ทิพย์ศรี ราช
ศึกษาศาสตร์
9
รศ.ดร.ฉลอง วชิ ราภากร
เกษตรศาสตร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ทีม เลือกได้ 1 ทีม
ทีมที่
ชื่ อ - นามสกุล
สั งกัด / คณะ
1
1. รศ.อัมพน ห่อนาค
ข้าราชการบานาญ
2.ผศ.กลมเกลียว มาเวียง
ศึกษาศาสตร์
3.น.ส.มารศรี เตียสวัสดิ์
ข้าราชการบานาญ

สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

กรรมการดาเนินการ สายลูกจ้ างประจา / พนักงานราชการ
เลือกได้ ไม่ เกิน 4 คน
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่ อ - นามสกุล
นายพุฒิพงศ์ พงษ์พนั ธ์
นายฉลอง ภูคงน้ า
นายเสกสิ ทธิ์ สังคีรี
นายแดน แสนมี
นายปิ ยพิกลุ สุ ดโปร่ ง
นายบุญชัย อ้องแสนคา
นางจุฬารักษ์ ขันทะชา
นายสาธิ ต มัง่ คัง่
นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์
นางสกาวรัตน์ สุ ขโข
นายรักษ์เกียรติ กระแสร์

สั งกัด / คณะ
สัตวแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
เทคนิ คการแพทย์
สานักวิทยบริ การ
คณะแพทยศาสตร์
สานักงานอธิ การบดี
วิทยาศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สานักงานอธิ การบดี
แพทยศาสตร์

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

