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1. เชิญสมาชิกร่ วมรับมอบที่ดินหมู่บ้านสมาชิกสหกรณ์

ฉบับพิเศษประจาเดือน เมษายน 2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั โครงการรับมอบที่ดินหมู่บา้ นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ บริ เวณโครงการเกื้อกูล
เลค แอนด์ ปาร์ค เพื่ออานวยความสะดวกให้สมาชิกในการเข้าครอบครองที่ดิน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกเข้าร่ วม
โครงการดังกล่าว โดยในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 สมาชิกจะต้องเตรี ยม
1. เสาปูน 1.20 เมตร จานวน 2 ต้น
2. สาเนาโฉนดที่ดินแปลงละ 2 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
4. สาเนาบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประชาชน จานวน 2 ฉบับ

2. การรับสมัครสมาชิกเพือ่ ขอรับทุนส่ งเสริมการศึกษา
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะเปิ ดรับสมัครสมาชิกสามัญผูม้ ีความประสงค์จะขอรับทุน
ส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2556 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ว่าด้วย ทุนการศึกษา
บุตรสมาชิก พ.ศ.2553 โดยมีหลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุนดังนี้
1. ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตร แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกประเภททั่วไป เกณฑ์ ในการพิจารณาให้ เท่ าเทียมกันแต่ ละระดับชั้น
การศึกษา

คุณสมบัติในการขอรั บทุน ดังนี้
1.1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
1.1.2 มีบุตรกาลังศึกษาอยู่ในระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.) และ
ระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรื อ สถาบันการศึกษาเอกชนที่ทาง
ราชการรับรองบุตรผูข้ อรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา(ปริ ญญาตรี ) ต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี เป็ น
โสด ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ
1.1.3 ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับทุนประเภททัว่ ไปจากสหกรณ์ในปี ที่ผ่านมา โดยตรวจสอบรายชื่อผูไ้ ด้รับทุนในปี ที่
ผ่านมาได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์และเวบไซต์ของสหกรณ์
1.1.4 สมาชิกผูข้ อรับทุนต้องมีเงินเดือน ไม่เกิน 25,000.- บาท
1.2 ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรี ยนในเกณฑ์ ดี หรื อกีฬาเด่ น
คุณสมบัติในการขอรั บทุน ดังนี้
1.2.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
1.2.2 มีบุตรกาลังศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช. , ปวส.) และ
ระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรื อสถาบันการศึกษาเอกชนที่ทาง
ราชการรับรอง บุตรผูข้ อรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) ต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี เป็ น
โสด ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ
1.2.3 ต้องได้รับรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณประเภทกีฬาต่างๆ ในระดับจังหวัดขึ้นไป หรื อมีผลการเรี ยน
คะแนนเฉลี่ย ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป
- ระดับ มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
- ระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) คะแนนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
2. บิดาหรื อมารดาต่ างก็เป็ นสมาชิกให้ ใช้ สิทธิของบิดาหรื อมารดาคนใดคนหนึ่งเท่ านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิรับ
ทุนได้ เพียง 1 ทุน
3. การขอรั บทุน
3.1 สมาชิกผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 หากมีความประสงค์จะขอรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตร ให้
สมาชิกยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จาก
www.fincoopkku .com หรื อรับได้ ณ ที่ทาการสหกรณ์
3.2 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ ขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน ตามคุณสมบัติ 1.1 หรื อ 1.2 เท่านั้น
3.3 ผูส้ มัครขอรับทุนยื่นใบสมัครได้ต้ งั แต่ วันพุธที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ ที่
ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
4. หลักฐานในการสมัคร
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านบุตรของผูข้ อรับทุน จานวน 1 ชุด
4.2 ใบแสดงผลการศึกษา หรื อกรณี บุตรผูข้ อรับทุนอยู่ในระหว่างสมัครเพื่อเข้าเรี ยนในสถานศึกษา ให้แนบ
สาเนาใบเสร็ จรับเงินจากสถานศึกษานั้นๆ
4.3 กรณี ขอทุนการศึกษาประเภทเรี ยนดี กีฬาเด่น ให้แสดงผลการศึกษาที่แสดงค่าเกรดเฉลี่ย G( PA) จาก
สถาบันการศึกษา หรื อสาเนาใบประกาศเกียรติคุณประเภทกีฬาต่างๆ ในระดับจังหวัดขึ้นไป
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับทุน
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ทางเวบไซต์ของสหกรณ์ www.fincoopkku.com และป้ ายประชาสัมพันธ์หน้า
สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ผู้ได้ รับทุนการศึกษาประเภทเรี ยนดี กีฬาเด่ น ต้ องให้ บุตร
แต่ งกายชุดนักเรี ยน นักศึกษา มารั บทุนในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12 .00 น. ด้ วยตนเอง
เท่ านั้น ถ้ าไม่ มาถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์
6. พิธีมอบทุน
วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริ เวณด้านหน้าสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
***** สมาชิกสามารถดูรายละเอียดการรั บสมัคร และดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ www.fincoopkku.com******
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

