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เนือ่ งในวโรกาสวันขึน้ ปใหม ๒๕๕๔ นี้ ในฐานะของประธานกรรมการ
ดำเนินการพรอมดวยทีป่ รึกษา คณะกรรมการ ฝายจัดการ และผตู รวจสอบกิจการ
ขอสงความปรารถนาดีมายังสมาชิกทุกทาน และขอกราบอาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัย สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลโลก ไดโปรดประทานพรปใหมใหสมาชิก
ทุกทานพรอมครอบครัว ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
จำกัด ประสบแตความสุขดวยจตุรพิธพรชัย สมบูรณพนู ผลในสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาทุกประการ

ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ประจำเดือน ธันวาคม 2553

จำนวนสมาชิก
สินทรัพยรวม
- ลูกหนีเ้ งินกฉู กุ เฉิน
- ลูกหนีเ้ งินกสู ามัญ
- ลูกหนีเ้ งินกพู เิ ศษ
- สินทรัพยอนื่
หนีส้ นิ รวม
- เงินรับฝากออมทรัพย
(นายแพทยคมิ หันต ยงรัตนกิจ)
- เงินรับฝากออมทรัพยพเิ ศษ
ประธานกรรมการ
- หนีส้ นิ อืน่
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
- คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ส.ค.ส. 2554 แดสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ทุนรวม
- ทุนเรือนหนุ
ขอสุขสันตในวันขึน้ ปใหม
พรจากใจใหสมาชิกมีสขุ ศรี
- ทุนสำรอง
บันดาลใหพบสุขและเปรมปรี
พบสิง่ ดีทหี่ วังดัง่ ตัง้ ใจ
- ทุนอืน่
สหกรณของทุกทานแสนมัน่ คง
ขอนอมสงปรารถนาดีนมี้ าให รายรับ – รายจาย
- รายรับ
ทัง้ ครอบครัวตัวทานสำราญใจ
ในปใหมปน นี้ ริ นั ดรเทอญ
  - รายจาย
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ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
5,049,936.00
59,976.00
32,235.00
5,077,677.00
2.เงินชวยเหลือฯ
2,000,465.56
8,100.00
2,008,565.56
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงค เดือนพฤศจิกายน 2553
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
1,075,600.00
30,000.00
1,045,600.00
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
4,741,763.55
24,900.00
4,716,863.55
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
233,574.70
626,800.00
598,375.00
261,999.70

ขาว ประชาสัมพันธ
1. สหกรณกำหนดจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2553 ในวันเสารที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมจำลองมงุ การดี โรงพยาบาลศูนยขอนแกน จึงขอเรียนเชิญผแู ทนสมาชิกทุกทานรวมประชุม
โดยพรอมเพรียงกัน
2. ขอเรียนเชิญผูปกครองและบุตรที่ไดรับทุนการศึกษาสังกัดหนวยงานโรงพยาบาลขอนแกน สาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน และศูนยวชิ าการตาง ๆ ทีต่ งั้ อยใู นเขตอำเภอเมืองรายงานตัวเพือ่ รับทุนตัง้ แตเวลา 07.00 น.
เปนตนไป สำหรับอำเภออืน่ ๆ ทางคณะกรรมการจะนำทุนไปมอบใหถงึ หนวยงานทีส่ มาชิกสังกัดอยโู ดยสมาชิก
ไมตอ งเดินทางมารับดวยตนเอง
3. ในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2553 สหกรณจะทำการจับฉลากมอบรางวัลใหกับผูที่มีบัญชีเงินฝาก
และตองทำการฝากเงินกับสหกรณ จำนวน 3 ครัง้ ขึน้ ไปในป 2553 โดยมีรางวัลตางๆ ดังนี้
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ตเู ย็น
โทรทัศนสี 29"
จักรยาน
ไมโครเวฟ
พัดลมตัง้ พืน้
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4. สมาชิกทานใดโอนเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด โดยโอนผาน
ธนาคารกรุงไทย ตามรายละเอียดขางลางนี้ โปรดนำหลักฐานแสดงตอสหกรณ เพือ่ เปนการรักษา
สิทธิประโยชนของทาน และทำการปรับปรุงยอดเงินของทานใหเปนปจจุบนั
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4 มกราคม 2553
31 มีนาคม 2553
2 กรกฎาคม 2553
13 กรกฎาคม 2553
6 สิงหาคม 2553
10 ตุลาคม 2553
12 ธันวาคม 2553
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8,000.5,200.3,435.2,434.8,700.3,500.2,000.-
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