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เข้ าร่ วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

ฉบับประจาเดือน กรกฎาคม 2561

ปี งบประมาณ 2557

ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด นาโดยรศ.สุ ธา. ภู่สิทธิศกั ดิ์ ประธาน
คณะกรรมการดาเนินการ นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์ รองประธานกรรมการดาเนินการ นายสาธิต มัง่ คัง่ กรรมการดาเนินการ
พร้ อมด้วยฝ่ ายจัดการ เข้าร่ วมพิธีถวายเครื่ องราชสักการะจุดเทียนชัย ถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ร.10
###################################################################################################

ประชาสั มพันธ์ เชิญชวน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จากัดและผูส้ นใจใฝ่ ธรรมะ
เข้าร่ วมโครงการทานุบารุ งศาสนาและวัฒนธรรม
ทอดผ้าป่ าสามัคคีและไหว้พระธาตุประจาวันเกิดเสริ มมงคลชีวติ
ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561
ณ จังหวัดสกลนคร - นครพนม - มุกดาหาร
ค่าใช้จ่ายในการร่ วมเดินทาง 300.-บาท/คน(สาหรับเป็ นค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง/ค่าอาหารเย็นวันที่ 15 กันยายน 2561
และอาหารเช้า วันที่ 16 กันยายน 2561)
ลงชื่อพร้อมชาระเงินค่าใช้จ่ายได้ต้งั แต่บดั นี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จากัด
☎ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทฝี่ ่ ายธุรการ 094-2953331 หรื อ 087-7752210 เบอร์ภายใน 44302 , 44320

เรียนสมาชิกสหกรณ์เพือ่ โปรดทราบ
ระเบียบว่าด้วยการให้กพู ้ .ศ.2561
กูส้ ามัญในวงเงิน สูงสุ ด 3 ล้านบาท คณะกรรมการจะพิจารณาให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตามเกณฑ์ ดังนี้
อายุการเป็ น
ระบบเดิม
ระบบใหม่
สมาชิก
จานวนเงินให้กู ้
ผูค้ ้าประกัน
การถือครองหุ้น
จานวนให้กู ้
(เดือน)
ไม่เกิน(บาท)
(คน)
(ร้อยละ)/วงเงินกู ้
ไม่เกิน(บาท)
3 - 12
400,000.00
ตามสิ ทธิ์กขู ้ อง
10
400,000.00
ผูค้ ้าประกัน
13 – 36
600,000.00
15
600,000.00
โดยมีผคู้ ้าประกัน
37 – 6
800,000.00
20
1,200,000.00
ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
61 ขึ้นไป
1,000,000.00
20
3,000,000.00

ผูค้ าประกัน
น้อยกว่า(คน)
2
2
3
6

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้ างชั่วคราว
ผูท้ ี่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้ามารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ค่ะ

ตาแหน่ งเจ้าหน้ าที่สินเชื่อ
ลาดับที่
1
นางสาวจุฑาทิพย์
2
นายวีรชัย
3
นางสาวสาวิตรี
4
นางสาวนฤมล
5
นางสาวสุ ชาดา
ตาแหน่งเจ้ าหน้าที่เร่ งรัดหนีส้ ิน
ลาดับที่
1
นายทศพร
2
นางสาวมัทนา
3
นายพรนริ นทร์
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลาดับที่
1
นางสาวนลัทพร
2
นายเรวัติ
3
นางสาวรัตนภรณ์

ชื่อ – สกุล
ไชยสงค์
ขันนอก
วงษ์ดวง
ดอนบันเทา
แก้วพิลา

หมายเหตุ
ผ่านการคัดเลือก
ผ่านการคัดเลือก
สารองลาดับที่ 1
สารองลาดับที่ 2
สารองลาดับที่ 3

ชื่อ – สกุล
พรหมพิทกั ษ์
ยงปัญญา
ไชยมะณี

หมายเหตุ
ผ่านการคัดเลือก
สารองลาดับที่ 1
สารองลาดับที่ 2

ชื่อ – สกุล
โอษฐิเวช
เงาะเศษ
กาจุ๊ด

หมายเหตุ
ผ่านการคัดเลือก
สารองลาดับที่ 1
สารองลาดับที่ 2

ประกาศรับสมัครสมาชิ กเพื่อเข้ าร่ วมโครงการอบรมสั มมนาสมาชิกสั มพันธ์ ประจาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จัดสัมมนา ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิ งหาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี
เริ่ มรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 2 - 13 กรกฎาคม 2561
รับสมัครสมาชิกผูม้ ีความสนใจเข้าร่ วมโครงการดังกล่าว จานวน 70 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์
2. ต้องไม่เคยเข้าร่ วมโครงการสัมมนาของสหกรณ์ในปี 2559 และปี 2560
3. รับสมัครสมาชิกตามสัดส่ วนสังกัดหน่วยงาน
#####################################################################################################

กาหนดการพิธีมอบเงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะจัดพิธีมอบเงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกผูเ้ กษียณอายุ
ราชการ ปี งบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิ ริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น
สหกรณ์จึงใคร่ ขอเรี ยนแจ้งกาหนดการให้สมาชิกทราบดังนี้
เวลา 08.30 น.
- สมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการ ลงทะเบียนและรับมอบของที่ระลึก
เวลา 09.30 น.
- ประธานคณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
- ประธานคณะกรรมการดาเนินการ กล่าวเปิ ดงาน
เวลา 10.00 -12.00 น.
- รับฟังการบรรยายเกีย่ วกับสวัสดิการต่างๆ ที่ผเู้ กษียณอายุราชการ จะได้รับ
- คณะกรรมการตอบข้อซักถามสมาชิก
- รับเงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก จากประธานคณะกรรมการดาเนินการ
เวลา 12.10 น.
- เสร็จพิธี
บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

