สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณเป็ นล้นพ้นอันหาทีส่ ุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด

ข่ าว สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด ฉบับ วันที่ 1– 15 ธันวาคม 2559
1.แสดงความยินดีกบั สมาชิกที่ได้รับรางวัลจากการส่ งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น ปี 2559

รางวัล
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลที่ 4
รางวัลที่ 5
รางวัลที่ 6
รางวัลที่ 7
รางวัลที่ 8
รางวัลที่ 9
รางวัลที่ 10
รางวัลที่ 11
รางวัลที่ 12
รางวัลที่ 13

ประเภท
ไมโครเวฟ 1 เครื่อง
หม้อหุงข้าว 1 เครื่อง
กระทะไฟฟ้ า 1 เครื่อง
พัดลม 1 เครื่อง
เครื่องปั่น 1 เครื่อง
เครื่องทาแซนวิสอบร้อน 1 เครื่อง
เครื่องปิ้ งขนมปัง 1 เครื่อง
กระติกน้ าร้อน 1 เครื่อง
เงินสด จานวน 500 บาท
เงินสด จานวน 500 บาท
เงินสด จานวน 500 บาท
เงินสด จานวน 500 บาท
เงินสด จานวน 500 บาท

ผูไ้ ด้รับรางวัล
น.ส.อมรรัตน์ ไชยสินธุ์
นางอรวรรณ โสดาสร้อย
นางกิตตมา ตาซื่อ
นางอ้อมใจ เพชรตาด
น.ส.อรอุมา ประจาบสุข
นายรักเกียรติ กระแสร์
น.ส.นันธิญา ไมล์โพธิ์
นางสุตาภัทร รักษา
นายอดิศร กิจชานิ
น.ส.พรทิพ รัตชาตา
นายวิทยา ตรีโลเกศ
นายทองใบ สีดา
นางเฉลิมศรี บารุงนา

สมาชิกเลขที่
13231
10473
9601
14302
13761
2415
12318
12088
14504
10295
5872
6725
7225

ผู้ที่มีรายชื่อข้ างต้ นท่านใดยังไม่ติดต่อขอรับของรางวัล กรุณาติดต่อได้ ที่ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ตั้งแต่ วันที่ 1-15 ธ.ค.2559

2. . การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2560 ฉบับที่ 1/2559 เรื่ องการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ
ดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2560 แทนตาแหน่งที่วา่ งลง ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
จานวน 1 ตาแหน่ง มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
2. กรรมการดาเนินการ สายผูส้ อน
จานวน 3 ตาแหน่ง มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
3. กรรมการดาเนินการ สายสนับสนุน
จานวน 4 ตาแหน่ง มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
4. กรรมการดาเนินการ สายลูกจ้างประจา จานวน 3 ตาแหน่ง มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
5. ผูต้ รวจสอบกิจการ
จานวน 1 ทีม
มีวาระการปฏิบตั ิงาน 1 รอบบัญชี
เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
 ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ ตามแบบที่
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2560 กาหนด
 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่ แว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 นิ้ว จานวน 4 รู ป
 เงินค่าสมัคร คนละ 300 บาท หรื อถ้าสมัครเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ ค่าสมัครทีมละ 300 บาท เงินค่า สมัครจะไม่คืนให้
ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
สมาชิกผูใ้ ดสนใจสมัครรับเลือกตั้งสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ตั้งแต่
วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. หรื อดูรายละเอียดได้ที่ www.fincoopkku.com

3. .ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่ วมประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2559
สหกรณ์ อ อมทรัพย์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่ น จากัด ได้ ก าหนดวันประชุ ม ใหญ่ สามัญประจาปี 255 9 เป็ นวัน อาทิ ตย์ที่ 22
มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป สหกรณ์ ใคร่ ข อ
เรียนเชิญสมาชิก ทุกท่ านเข้ าร่ วมประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2559 ในวันดังกล่ าว เพราะนอกจากสมาชิกทุกท่ านจะได้ร่วมกันเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจกิจการ สมาชิกผู้เข้ าร่ วมประชุมจะได้รับ เบี้ยประชุม คนละ 500 บาท และภายใน
ห้องประชุ มยังมีการจับสลากเพือ่ ลุ้นเช็คเงินสดอีกมากมาย ดังนั้นสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้ าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และ
สถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรียงกันตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 รายงานผลการดาเนินคดีของสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559
3.2 รายงานจานวนสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปี 2559
3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2559
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 พิจารณารับรองผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2560
4.2 พิจารณาอนุมตั ิวงเงินกูย้ ืมและค้าประกัน ประจาปี 2560
4.3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4.4 พิจารณาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2559
4.5 พิจารณาประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2560
4.6 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2560
4.7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
4.8 พิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ
ประจาปี 2560
4.9 พิจารณาการตัดหนี้สูญ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

