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ฉบับประจำเดือน มิถุนำยน 2559

1.พิธีมอบเงินทุนส่ งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์ ประจำปี 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด นาโดย รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
รองประธานคณะกรรมการด าเนิ นการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั พิธีมอบทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ ก
ประจาปี 2559 ซึ่งในวันดังกล่าวมีสมาชิกและบุต รสมาชิ กให้ความสนใจเข้าร่ว มพิธี มอบทุนส่งเสริมการศึกษาฯ กันอย่างคับคั่ง
โดยในปี นี้สหกรณ์ฯ จัดทุนการศึกษาให้กบั บุตรสมาชิกในวงเงินจัดสรร จานวน 1,666,700.00 บาท ซึ่งแบ่งเป็ น
ระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
รวม

จานวน
69
131
172
27
150
549

ประเภททัว่ ไป
ทุนละ (บาท)
1,200.00
1,300.00
1,400.00
1,400.00
1,500.00

จานวนเงิน
82,800.00
170,300.00
240,800.00
37,800.00
225,000.00
756,700.00

จานวน

ประเภทเรียนดี กีฬาเด่น
ทุนละ (บาท)
จานวนเงิน

225
133
5
116
479

1,600.00
1,800.00
1,800.00
2,600.00

360,000.00
239,400.00
9,000.00
301,600.00
910,000.00

2.รับสมัครสมำชิกเพือ่ เข้ ำร่ วมโครงกำรศึกษำดูงำนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิท ยาลัยขอนแก่น จากัด กาหนดจัด โครงการศึกษาดู งานเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับ สมาชิ ก
ประจาปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิ งหาคม 2559 ณ ศูนย์เรี ยนรู้เ ชิงเกษตร เขาใหญ่ ฟาร์มวิลเลจ อาเภอปากช่ อง จังหวัด
นครราชสีมา
ดังนั้น เพื่อให้สมาชิ กได้มีส่วนร่ วมในการท ากิจกรรมของสหกรณ์ และให้ โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ ังไว้ จึ ง
ประกาศรับสมัครสมาชิกผูม้ ีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จานวน 70 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัตผิ ้สู มัคร
1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์

1.2 ต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการสัมมนาของสหกรณ์ในปี 2558
2. วิธีกำรรับสมัคร
2.1 สมาชิกผูส้ นใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วนั ที่ 1 – 22 กรกฎาคม 2559
ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
2.2 ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละ 300.- บาท
3. วิธีกำรคัดเลือก
3.1 สหกรณ์จะทาการจับสลากผูม้ ีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559
3.2 หากมีผสู้ ละสิทธิ์ สหกรณ์จะทาการจับสลากจากรายชื่ อทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ แทนผูท้ ี่สละสิ ทธิ์ เพื่อให้
ได้ครบเต็มจานวน
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ำร่ วมโครงกำร
4.1 สหกรณ์ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ website สหกรณ์
www.fincoopkku.com และป้ ายประชาสัมพันธ์หน้าสานักงานสหกรณ์
4.2 ผูม้ ีรายชื่อตามประกาศ ให้มาชาระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ ภายในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 หากไม่มาจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ สหกรณ์จะทาการเรียกรายชื่อสารองแทน
5. กำรยืนยันสิทธิ์เข้ำร่ วมโครงกำร
ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องเดิ นทางเข้าร่ วมโครงการในวันดังกล่าวด้วยตนเอง (ไม่อนุญาตให้มีผตู้ ิดตาม) หากท่าน
ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าร่วมโครงการแทน และสหกรณ์จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

3. ประกำศรำยชื่อบริษัทประกันชีวติ และบริษัทประกันอัคคีภัย
ตามประกาศ ฉบับที่ 6/2559 เรื่อง รับสมัครบริ ษทั ประกันชีวิต และฉบับที่ 7/2559 เรื่องรับสมัค รบริษทั ประกันอัคคีภัย
โดยได้ท าการเปิ ดรับสมัครตั้งแต่ว ันที่ 25 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2559 ไปแล้วนั้น บัด นี้การพิจารณาและคัด เลือก
บริษทั ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วนั้น
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 77 (9) แห่งข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด พ.ศ.2556
ประกอบกับมติที่ ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 37 ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 จึงขอประกาศรายชื่ อ
บริษทั ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
บริษทั ประกันชีวิต
ได้แก่ บริษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษทั ประกันอัคคีภยั
ได้แก่ บริษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)

4. ออกพบปะสมำชิก และบุ คลำกรมหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัดโดยนายรังสิต แพทย์ประดิษฐ์
นายกฤษฎา ค าลาภา กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสมเกียรติ แพทย์ประดิ ษฐ์ นายปิ ยะพิกุล สุดโปร่ ง และนางจุฬารักษ์ ขันทะชา
กรรมการฝ่ ายเงินกู ้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ออกพบปะสมาชิ ก และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิท ยาเขตหนองคาย
โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อสร้ างความเข้า ใจตรงกัน และเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี ร ะหว่ างสมาชิ กกับ สหกรณ์ พร้อ มกัน นี้
คณะกรรมการและเจ้า หน้า ที่ ไ ด้ ร่ว มกัน ตอบค าถาม เพื่ อ ไขข้อ ปั ญหาต่ า งๆให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ทราบ ต่ อไป ทั้ง นี้ สหกรณ์
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุ ณ รองอธิกำรบดีวทิ ยำเขตหนองคำย ที่ให้ โ อกำสสหกรณ์ได้พบปะสมำชิกและบุคลำกร
รวมไปถึงอำนวยควำมสะดวกในด้ำนสถำนทีใ่ นกำรจัดโครงกำรดังกล่ ำว สหกรณ์หวังเป็ นอย่ ำงยิ่งว่ ำ จะได้รั บโอกำส เช่ นนี้อีก
ต่อไป บรรณำธิกำรข่ ำว : คณะกรรมกำรฝ่ ำยกำรศึกษำและประชำสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกัด

