
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 

เร่ือง  การรับสมัครเขารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ 
…………………………………………………..………………… 

         ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่  11/2560          

เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  มีมติใหสหกรณฯ ประกาศรับสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล 

จํากัด เขารับทุนการศึกษาประจําป 2560   โดยรับสมัครตั้งแตบัดนี้  ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2560  ในวันและ

เวลาทําการ  ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  และสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  

สาขาละง ู รายละเอียดการจัดสรรทุนและการรับสมัคร ดังนี้ 
 

1. การจัดสรรทุนการศึกษาใหบุตรของสมาชิกสหกรณ ฯ    

       จัดสรรตามจํานวนบุตรสมาชิกที่ยื่นใบสมัคร  นํามาคํานวณกับงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญสามัญประจําป  2559 
 

2. คุณสมบัติของผูรับทุนการศึกษา 

    2.1  เปนบุตรสมาชิก  แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม (อายุไมเกิน 25 ป) 

    2.2  ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

    2.3  ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

    2.4  ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

    2.5  ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

             2.6  ผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 (ปวช.1) 

    2.7  ผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) 

    2.8  ผูที่กําลังศึกษาชั้นอุดมศึกษาปที ่1 (ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1)   

ทัง้นี้ผูขอรับทุนจะตองเปนผูที่ไมเคยไดรับทุนในระดับเดียวกันมากอน 
 

3. การใชสิทธิขอรับทุนของสมาชิก 

        3.1 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิยื่นขอรับทุนไดตามสิทธิในคุณสมบัติขอ 2 ซึ่งอาจจะไดรับมากกวา 1 ทุนก็ได  

    3.2 ในกรณีบิดาและมารดาตางก็เปนสมาชิกฯ ใหมีสิทธิรับทุนไดคนใดคนหนึ่งเทานั้น 
 

4. หลักฐานการยื่นใบสมัคร 

    4.1  ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด 

    4.2  สําเนาทะเบียนบานบุตรสมาชิก 

    4.3  สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณฯ 

    4.4  ใบรับรองการเปนนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พรอมประทับตราสถานศึกษา  หรือสําเนาใบ

ลงทะเบียนเรียน  หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงสถานภาพตามคุณสมบัติขอ 2 



5. จํานวนเงินทุนการศึกษา 

    5.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1    ทุนละ  1,000  บาท 

    5.2  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4    ทุนละ  1,500  บาท 

    5.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1     ทุนละ  2,000  บาท 

    5.4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4     ทุนละ  3,000  บาท 

             5.5  ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 (ปวช.1) ทุนละ  3,000  บาท 

    5.6  ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) ทุนละ  4,000  บาท 

    5.7  ระดับชั้นอุดมศึกษาปที่ 1 (ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1)    ทุนละ  4,000  บาท 

 

6.หลักเกณฑการพิจารณา 

ตองยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารหลักฐานตามขอ 4.1 – 4.4  ใหครบถวน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560  

เวลา 16.30 น. เทานั้น 
 

7. การประกาศรายช่ือผูไดรับทุนการศึกษา 

            สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา  ภายในวันที่  5  กันยายน  

2560  ทางเว็บไซต www.stt-coop.com 
 

8. การมอบทุนการศึกษา 

            สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษาบุตร เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ

สมาชิกท่ีเปดบัญชีไวกับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  ภายในวันที่  12  กันยายน  2560 

         ประกาศ   ณ    วันที ่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

 

              

                                                                

  

  ( นายปรีชา  ดุลยการัณย )                         

                                                      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ  ประจําป  2560 
ระดับ  ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่1 

           ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่4 

      ผูที่กําลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 

      ผูที่กําลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที ่4  

               ผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 (ปวช.1) 

      ผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) 

      ผูที่กําลังศึกษาชั้นอุดมศึกษาปที่ 1 (ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1)   

(โปรดพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง ) 

         ขาพเจา (นาย , นาง , นางสาว).......................................................................สมาชิกเลขที่................... 

สังกัดหนวย / อําเภอ................................................สํานักงาน / โรงเรียน........................................................ 

เงินไดรายเดือน..........................................บาท  โทรศัพท.................................................................................. 

         ขอสมัครรับทุนใหกับบุตรชื่อ................................................................................................................... 

กําลังศึกษาชั้น...................................ชื่อสถานศึกษา........................................................................................... 

อําเภอ................................................................จังหวัด...................................................................................... 

 ในกรณีที่บุตรของขาพเจาไดรับทุนการศึกษา  ขาพเจามีความประสงคใหโอนเงินทุนการศึกษา

บุตรเขาบัญชเีงินฝากออมทรัพยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

ชื่อบัญชี ................................................................. บัญชเีลขที่.............................................. 
 

         ขาพเจาขอรับรองวา ขอความทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ  
 

                          (ลงชื่อ)……………………………………………… สมาชิกผูขอรับทุน 

                                 (………………………………………………….) 

                                   ยื่นใบสมัคร วันท่ี …………………………………………… 

* หมายเหต ุ 

1. สงใบสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 31 สงิหาคม 2560  เวลา 16.30 น. โดยยึดทะเบียนรับ

ของสหกรณเปนสําคัญ  หากพนกําหนดนี้  ถือวาสละสิทธิ์   

2. ใบสมัครถายสําเนาเอกสารได 

3. สามารถสงใบสมัครดวยตนเอง หรือสงผานทางหนวยงานก็ได  ท้ังนี้เอกสารหลักฐานการรับ

สมัครจะตองสมบูรณ  หากเอกสารหลักฐานไมสมบรูณถือวา ไมมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

รับที่…………………………….…………… 

วันที…่………………………………………. 

เวลา………………………………………….

. 

หลักฐานการรับสมัคร 

(1) ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด 

(2) สําเนาทะเบียนบานบุตรสมาชิก 

(3) สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณฯ 

(4) ใบรับรองการเปนนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พรอม

ประทับตราสถานศึกษา  หรือสําเนาใบลงทะเบียนเรียน  

หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงสถานภาพตามคุณสมบัต ิ



รายละเอียดการรับสมัคร 
 

1. คุณสมบัติของผูรับทุนการศึกษา 

    (1)  เปนบุตรสมาชกิ  แตไมรวมถึงบุตรบญุธรรม (อายุไมเกนิ 25 ป) 

    (2)  ผูทีก่ําลังศึกษาชัน้ประถมศึกษาปที ่1 

    (3)  ผูทีก่ําลังศึกษาชัน้ประถมศึกษาปที ่4 

    (4)  ผูทีก่ําลังศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 

    (5)  ผูทีก่ําลังศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปที ่4  

             (6)  ผูทีก่ําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 (ปวช.1) 

    (7)  ผูทีก่ําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) 

    (8)  ผูทีก่ําลังศึกษาชัน้อดุมศกึษาปที ่1 (ปริญญาตรี ชั้นปที ่1)   

ทั้งนี้ผูขอรับทุนจะตองเปนผูที่ไมเคยไดรับทุนในระดับเดียวกันมากอน 
 

2. การใชสิทธิขอรับทุนของสมาชิก 

(1) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิยื่นขอรับทุนไดตามสิทธิในคุณสมบัต ิ ซึ่งอาจจะไดรับมากกวา 1 ทุนก็ได  

(2) ในกรณีบิดาและมารดาตางก็เปนสมาชิกฯ ใหมีสิทธิรับทุนไดคนใดคนหนึ่งเทานั้น 
 

3. หลักฐานการรับสมัคร 

(3.1) ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด 

(3.2) สําเนาทะเบียนบานบตุรสมาชิก 

(3.3) สําเนาหนาสมุดบัญชเีงินฝากสหกรณฯ 

(3.4) ใบรับรองการเปนนกัเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พรอมประทับตราสถานศึกษา  หรือสําเนาใบ

ลงทะเบียนเรียน  หรือหลกัฐานอืน่ใดทีแ่สดงสถานภาพตามคณุสมบตั ิ
 

4. หลักเกณฑการพิจารณา 

ตองยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารหลักฐานตามขอ 3.1 – 3.4 ใหครบถวน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 

2560  เวลา 16.30 น. เทานั้น 
 

5. การประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา 

            สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา  ภายในวันที่  5  

กันยายน  2560  ทางเว็บไซต www.stt-coop.com 
 

6. การมอบทุนการศึกษา 

            สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษาบุตร เขาบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยของสมาชิกที่เปดบัญชีไวกับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  ภายในวันที ่ 12  กันยายน  2560 
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-  ตัวอยาง - 

ใบรับรองสถานภาพการศึกษา 
 

    ชื่อสถานศึกษา..................................................................... 

ที่ตั้ง.................................................................... 

.................................................................... 

เบอรโทรศัพทติดตอ............................................ 
 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา ด.ช. /ด.ญ. /นาย /น.ส. ........................................................... 

เกิดวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ............  อายุ.........ป  ปจจุบันกําลังศึกษาอยูชั้น........................... 

สถานศึกษา................................................................................................................................................ 
 

  ใหไว  ณ  วันที.่............เดือน................................... พ.ศ. .............. 
 

 

 

        ลงชื่อ.......................................................

                    (........................................................) 

        ตําแหนง.................................................. 

 

 

หมายเหตุ   กรุณาประทับตราสถานศึกษา 

 

 


