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1.การรับสมัครสมาชิกเพือ่ ขอรับทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2558

ฉบับประจาเดือน เมษายน 2558

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะเปิ ดรับสมัครสมาชิกสามัญผูม้ ีความประสงค์จะขอรับทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2558 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ว่าด้วย ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
พ.ศ.2553 โดยมีหลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุนดังนี้
1. ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตร แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกประเภททั่วไป เกณฑ์ ในการพิจารณาให้ เท่ าเทียมกันแต่ ละระดับชั้นการศึกษา
คุณสมบัติในการขอรั บทุน ดังนี้
1.1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
1.1.2 มีบุตรกาลังศึกษาอยู่ในระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช.,
ปวส.) และระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรื อ
สถาบันการศึกษาเอกชนที่ทางราชการรับรองบุตรผูข้ อรับทุนการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา(ปริ ญญาตรี ) ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็ นโสด ยังไม่ได้ประกอบ
อาชีพใดๆ
1.1.3 ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับทุนประเภททัว่ ไปจากสหกรณ์ในปี ที่ผ่านมา โดยตรวจสอบรายชื่อ
ผูไ้ ด้รับทุนในปี ที่ผ่านมาได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์และเวบไซต์ของ
สหกรณ์
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.)
และระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรื อ
สถาบันการศึกษาเอกชนที่ทางราชการรับรอง บุตรผูข้ อรับทุนการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็ นโสด ยังไม่ได้ประกอบ
อาชีพใดๆ
1.2.3 ต้องได้รับรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณประเภทกีฬาต่างๆ ในระดับจังหวัดขึ้นไป
หรื อมีผลการเรี ยนคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป
- ระดับ มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
- ระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
2. บิดาหรื อมารดาต่ างก็เป็ นสมาชิกให้ ใช้ สิทธิของบิดาหรื อมารดาคนใดคนหนึ่งเท่ านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิรับทุนได้
เพียง 1 ทุน
3. การขอรั บทุน
3.1 สมาชิกผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 หากมีความประสงค์จะขอรับทุน
ส่ งเสริ มการศึกษาบุตร ให้สมาชิกยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ 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 มัครขอรับทุนยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 22
พฤษภาคม 2558 ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด

4. หลักฐานในการสมัคร
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านบุตรของผูข้ อรับทุน จานวน 1 ชุด
4.2 ใบแสดงผลการศึกษา หรื อกรณี บุตรผูข้ อรับทุนอยู่ในระหว่างสมัครเพื่อเข้าเรี ยนใน
สถานศึกษา ให้แนบสาเนาใบเสร็ จรับเงินจากสถานศึกษานั้นๆ
4.3 กรณี ขอทุนการศึกษาประเภทเรี ยนดี ให้แนบผลการศึกษาที่แสดงค่าเกรดเฉลี่ย
(GPA) ทั้งปี การศึกษา ประจา ปี 2557 จากสถาบันการศึกษา ยกเว้ นระดับอุดมศึกษา
ใช้ ผลการเรี ยนศึกษาภาคต้ น ปี 2557
4.4 กรณี ขอทุนการศึกษาประเภท กีฬาเด่น ให้แนบสาเนาใบประกาศเกียรติคุณประเภท
กีฬาต่างๆ ประจาปี 2557 ในระดับจังหวัดขึ้นไป
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับทุน
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ทางเวบไซต์ของสหกรณ์ www.fincoopkku.com และ ป้ ายประชาสัมพันธ์หน้าสานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ผู้ได้ รับทุนการศึกษาประเภทเรี ยนดี กีฬาเด่ น ต้ องให้ บุตรแต่ งกายชุด
นักเรี ยน นักศึกษา มารั บทุนในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12 .00 น. ด้ วยตนเองเท่ านั้น ถ้ าไม่ มาถือว่ าท่ าน
สละสิ ทธิ์
6. พิธีมอบทุน

วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์อาหารและบริ การ ชั้น1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.การยืน่ คาร้ องเพือ่ ให้ คณะกรรมการเงินกู้พจิ ารณาเป็ นกรณีพเิ ศษ
เรี ยนสมาชิกทุกท่าน สมาชิกท่านใดที่ตอ้ งการยื่นคาร้ องเพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาเกี่ยวกับขอกูเ้ งินเป็ น
กรณี พิเศษ นั้น สหกรณ์ฯ ขอเรี ยนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า ท่านจะต้องยื่นคาร้ องก่อนวันประชุม จานวน 3 วัน ทาการ เนื่องจาก
ฝ่ ายจัดการจะต้องดาเนินการตรวจสอบสถานภาพและทารายละเอียดสมาชิก เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อ
พิจารณา ต่อไป
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วัน / เดื อน /ปี
6 มี.ค.58
20 มี.ค.58
3 เม.ย.58
17 เม.ย.58
8 พ.ค.58
22 พ.ค.58
5 มิ.ย.58
19 มิ.ย.58
3 ก.ค.58
17 ก.ค.58
7 ส.ค.58
21 ส.ค.58

ตารางการประชุมคณะกรรมการเงินกู้
เวลา
ครั้งที่
วัน / เดื อน /ปี
10.00 น.
13
4 ก.ย.58
10.00 น.
14
18 ก.ย.58
10.00 น.
15
9 ต.ค.58
10.00 น.
16
22 ต.ค.58
10.00 น.
17
6 พ.ย.58
10.00 น.
18
20 พ.ย.58
10.00 น.
19
4 ธ.ค.58
10.00 น.
20
18 ธ.ค.58
10.00 น.
21
8 ม.ค.59
10.00 น.
22
21 ม.ค.59
10.00 น.
10.00 น.

เวลา
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.

3. การประเมินหลักทรัพย์คา้ ประกันเงินกู้พเิ ศษ
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั ให้มีการกูเ้ งินกูพ้ ิเศษ โดยแบ่งออกเป็ นที่ดินว่างเปล่า และ
ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง ดังนั้น หากสมาชิกประสงค์จะขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษกับสหกรณ์ สมาชิกจะต้องดาเนินการดังนี้
1.การนาที่ดินว่างเปล่ามาจานองเป็ นหลักประกันกับสหกรณ์สมาชิกต้องใช้ราคาประเมินจากสานักงานที่ดิน เท่านั้น
2. การนาที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง มาจานองเป็ นหลักประกันกับสหกรณ์ สมาชิกต้องใช้ราคาประเมินจากบริ ษทั
ประเมินอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเท่านั้น
ทั้งนี้ สหกรณ์ ขอเรี ยนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า สหกรณ์ไม่มีนโยบายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และบริ ษทั
ประเมินโทรติดต่อไปยังท่านสมาชิกให้ไปประเมินกับบริ ษทั ประเมินใดๆทั้งสิ้ น หากสมาชิกมีขอ้ สงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อมายัง
สหกรณ์โดยตรง ตามเบอร์ ติดต่อที่หวั จดหมายข่าวข้างต้นนี้
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

