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1. ผลการประชุมหารือการประสานงานการพัฒนาโครงการเกือ้ กูล ฯ

ฉบับประจาเดือน เมษายน 2556

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 คณะอนุกรรมการประสานงานการพัฒนาโครงการเกื้อกูล เลค แอนค์ ปาร์ ค ได้เชิญ
สมาชิกผูถ้ ือครองสิ ทธิ์ ที่ดิน เข้าร่ วมประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อและร่ วมตัดสิ นใจร่ วมกัน เมื่อมีมติใดในการประชุม ให้ถือเอาเสี ยง
ของสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมเป็ นที่สุด โดยมีผชู ้ ่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการ
พัฒนาโครงการเกื้อกูลฯ เป็ นประธานการประชุม โดยมีสมาชิกจานวน 101 คน ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปั กปั น
กันเขต กาหนดแปลงที่ดินตามผังระวางโครงการให้ชดั เจน พร้ อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอรายชื่อสมาชิกผูม้ ีที่ดินในความ
ครอบครองเป็ นคณะกรรมการหมู่บา้ นโครงการเกื้อกูล ฯ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่ อ - สกุล
ผศ.อดุลย์
นายปิ ยพิกลุ
นางฐิติรัตน์
นางมลิวรรณ
นายกิตติศกั ดิ์
นายพุฒิพงศ์
นายสื บศักดิ์
นายสุ รพล
นายทวีศกั ดิ์
นายโชติวฒั น์

จันละคร
สุ ดโปร่ ง
อัครสู ริย ์
เบ้าวัน
สิ งหา
พงษ์พนั ธ์
เตียวตระกูล
โคตรบาล
เพ็งวิชา
นาชัยเพิม่

ตาแหน่ง
ประธานหมู่บา้ น
รองประธาน คนที่ 1
รองประธาน คนที่ 2
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะจัดพิธี
มอบเงินกองทุนหมู่บา้ นโครงการเกื้อกูล เลค แอน ปาร์ ค ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บา้ นตามรายชื่อที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น
สหกรณ์ ฯ ใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่ วมพิธีเพื่อเป็ นสักขีพยานในการมอบเงินกองทุนหมู่บา้ น ในวันและเวลาดังกล่าว

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 ( GPA) 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 มิถนุ ายน 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 ทW
ี่ WW.fincoopkku.com******
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

