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1. สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ร่ วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

ฉบับประจาเดือน เมษายน 2559

เมือ่ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้เข้าร่ วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
ในงานวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2559 ภายใต้ชื่องาน บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ณ อาคารพุทธ
ศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 โดยในงานดังกล่าวนี้สหกรณ์ ฯ ได้ส่งขบวนแห่เข้าร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วย

2.การรับสมัครสมาชิกเพือ่ ขอรับทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจาปีด้วยสหกรณ์
2558 ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะเปิ ดรับสมัครสมาชิกผูม้ ีค วามประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริ มการศึกษา
บุตรสมาชิก ประจาปี 2559 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ว่าด้วย ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2559
โดยมีหลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุนดังนี้
1. ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตร แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 ทุนส่ งเสริมการศึ กษาบุตรสมาชิกประเภททั่วไป เกณฑ์ในการพิจารณาให้ เท่าเทียมกันแต่ ละระดับชั้นการศึกษา
คุณสมบัติในการขอรับทุน ดังนี้
1.1.1 เป็ นสมาชิกสามัญ และเป็ นสมาชิกสมทบ ประเภทที่ 1 ต้องมีอายุการเป็ นสมาชิก ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
1.1.2 มีบุตรกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.) และระดับอุดมศึกษา
(ปริ ญญาตรี ) ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรื อ สถาบันการศึกษาเอกชนที่ทางราชการรับรองบุตรผูข้ อรับ
ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา(ปริ ญญาตรี ) ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็ นโสด ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ
1.1.3 ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับทุนประเภททั่วไป และประเภทเรี ยนในเกณฑ์ดี หรื อกีฬาเด่น จากสหกรณ์ใ นปี ที่ผ่า นมา โดย
ตรวจสอบรายชื่อผูไ้ ด้รับทุนในปี ที่ผ่านมาได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
1.2 ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนในเกณฑ์ดี หรือกีฬาเด่ น คุณสมบัติในการขอรับทุน ดังนี้
1.2.1 เป็ นสมาชิกสามัญ และเป็ นสมาชิกสมทบ ประเภทที่ 1 ต้องมีอายุการเป็ นสมาชิก ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน

1.2.2 มีบุตรกาลังศึกษาอยู่ใ นระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึ กษา (ปวช. , ปวส.) และระดั บอุดมศึกษา
(ปริ ญญาตรี ) ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรื อสถาบันการศึกษาเอกชนที่ทางราชการรั บรอง บุตรผู้
ขอรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็ นโสด ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ
1.2.3 ต้องได้รับรางวัลหรื อประกาศนียบัตร ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกีฬาต่างๆ ประจาปี 2558 ในระดับ
จังหวัดขึ้นไป
1.2.4 ต้องมีผลการเรี ยนคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป
- ระดับ มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
- ระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
2. บิดาหรื อมารดาต่างก็เป็ นสมาชิ กให้ ใช้ สิทธิ ของบิดาหรื อมารดาคนใดคนหนึ่งเท่ านั้น และสมาชิ กคนหนึ่งมีสิทธิรับทุนได้ เพียง 1 ทุน

3. การขอรับทุน
3.1 สมาชิกผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 หากมีความประสงค์จะขอรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตร ให้ส มาชิก
ติด ต่ อขอรั บ ใบสมัค รขอรั บ ทุ น ตามแบบที่ ส หกรณ์ ก าหนด ได้ที่ ท าการสหกรณ์ หรื อ ดาวน์โหลดได้จาก
www.fincoopkku.com
3.2 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน ตามคุณสมบัติ 1.1 หรื อ 1.2 เท่านั้น
3.3 ผูส้ มัครขอรับทุนยืน่ ใบสมัครได้ต้งั แต่วันที่ 18 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ที่ทาการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
4. หลักฐานในการสมัคร
4.1 ทุนประเภททัว่ ไป
4.1.1 สาเนาทะเบียนบ้านบุตร จานวน 1 ชุด
4.1.2 สาเนาใบเสร็ จรับเงินค่าบารุ งการศึกษา ในปี การศึกษา 2559 หรื อหนังสือรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ น
การศึกษา 2559 หนังสือรับรองผลการเรี ยนรวมตลอดทั้งปี การศึกษา 2558 จานวน 1 ชุด
4.2 ทุนประเภทเรี ยนในเกณฑ์ดี หรื อกีฬาเด่น ดังนี้
4.2.1 สาเนาทะเบียนบ้านบุตร จานวน 1 ชุด
4.2.2 กรณีขอทุนเรียนในเกณฑ์ ดี แนบสาเนาหนังสือรับรองผลการเรี ยนรวมตลอดทั้งปี 2558 (ทั้งภาคเรี ยนที่ 1
และ ภาคเรี ยนที่ 2) หรื อสาเนาสมุดรายงานผลการเรี ยนประจาปี การศึกษา 2558 (GPA) (โดยระบุ เกรด
เฉลี่ยที่ชัดเจน) จานวน 1 ชุด (ยกเว้นระดับอุดมศึกษาใช้ผลการเรี ยนศึกษาภาคต้น ปี 2558)
4.2.3 กรณีขอทุนกีฬาเด่ น แนบสาเนาใบประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกีฬาต่างๆ ประจาปี
2558 ระดับจังหวัดขึ้นไป จานวน 1 ชุด
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับทุน
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ www.fincoopkku.com และ ป้ ายประชาสัมพันธ์หน้า
สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ผู้ได้ รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี กีฬาเด่ น ต้ องให้ บุตรแต่ งกาย
ชุดนักเรียน นักศึกษา มารับทุนในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12 .00 น. ด้ วยตนเองเท่านั้น ถ้าไม่ มาถือว่ า
ท่านสละสิ ทธิ์
6. พิธีมอบทุน
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริ เวณหน้าสานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด

3.ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ มข.จากัด ฉบับที่ 5/2559 เรื่องการซือ้ หุ้นเพิม่
เพื่อให้การบริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด เป็ นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 77(9)แห่งข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิยาลัยขอนแก่น จากัด ครั้งที่ 5/2559 เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2559 มีมติให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มได้ปีละไม่เกิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ 2.00, เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00, เงินฝากประจา 6 เดือน 2.75 , เงินฝากประจา 12 เดือน 3.25 , เงินฝาก
ประจา 24 เดือน 3.75 , เงิ นฝากทวีสิน 24 เดือน 3.50
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ เงินกูฉ้ ุกเฉิ นทุกประเภทสามัญ เอื้ออาทร เงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อที่ดิน 6.50 , เงินกูเ้ พื่อที่อยู่อาศัย 5.0 ,เงินกูพ้ ิเศษ รี ไฟแนนท์ที่อยู่กบั สหกรณ์ 6.00

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

