
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 

เรื่อง  การรับสมัครเขารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ 
…………………………………………………..………………… 

         ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 7/2562          

เม่ือวันที่ 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  มีมติใหสหกรณฯ ประกาศรบัสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล 

จํากัด เขารับทุนการศึกษาประจําป 2562  โดยรับสมัครตั้งแตวันที่ 1-30 สิงหาคม  2562 ในวันและเวลาทําการ    

ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  และสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  สาขาละง ู 

รายละเอียดการจัดสรรทุนและการรับสมัคร ดังนี ้
 

1. การจัดสรรทุนการศึกษาใหบุตรของสมาชิกสหกรณ ฯ    

       จัดสรรตามจํานวนบุตรสมาชิกที่ยื่นใบสมัคร  นํามาคํานวณกับงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญสามัญประจําป  2561 
 

2. คุณสมบัติของผูรับทุนการศึกษา 

    2.1  เปนบุตรสมาชิก  แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม (อายุไมเกิน 25 ป) 

    2.2  ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศกึษาปที่ 1 

    2.3  ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศกึษาปที่ 4 

    2.4  ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 

    2.5  ผูที่กําลังศึกษาชั้นมธัยมศกึษาปที่ 4  

             2.6  ผูที่กําลังศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 (ปวช.1) 

    2.7  ผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) 

    2.8  ผูที่กําลังศึกษาชั้นอุดมศกึษาปที่ 1 (ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1)   

ทั้งนีผู้ขอรับทุนจะตองเปนผูที่ไมเคยไดรับทุนในระดับเดียวกันมากอน 
 

3. การใชสิทธิขอรับทุนของสมาชิก 

        3.1 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิยื่นขอรับทุนไดตามสิทธิในคุณสมบัติขอ 2 ซึ่งอาจจะไดรับมากกวา 1 ทุนก็ได  

    3.2 ในกรณีบิดาและมารดาตางก็เปนสมาชิกฯ ใหมีสิทธิรับทุนไดคนใดคนหนึ่งเทานั้น 
 

4. หลักฐานการย่ืนใบสมัคร 

    4.1  ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด 

    4.2  สําเนาทะเบียนบานบุตรสมาชิก 

    4.3  สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณฯ 

    4.4  ใบรับรองการเปนนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พรอมประทับตราสถานศึกษา  หรือสําเนาใบ

ลงทะเบียนเรียน  หรือหลักฐานอ่ืนใดที่แสดงสถานภาพตามคุณสมบัติขอ 2 



5. จํานวนเงินทุนการศึกษา 

    5.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1    ทุนละ  1,000  บาท 

    5.2  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4    ทุนละ  1,500  บาท 

    5.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1     ทุนละ  2,000  บาท 

    5.4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4     ทุนละ  3,000  บาท 

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

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

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

 

6.หลักเกณฑการพิจารณา 

ตองยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารหลักฐานตามขอ 4.1 – 4.4  ใหครบถวน ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  

เวลา 16.30 น. เทานั้น 
 

7. การประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา 

            สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา  ภายในวันท่ี  10  กันยายน  

2562  ทางเว็บไซต www.stt-coop.com 
 

8. การมอบทุนการศึกษา 

            สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษาบุตร เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ

สมาชิกที่เปดบัญชีไวกับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  ภายในวันที่  13  กันยายน  2562 

         ประกาศ   ณ    วันท่ี  30  กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

 

              

                                                                 
    (นายคะแนน  ประทีปวัฒนพันธ)                         

                                                      รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 - 



 
 

 

 
 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ  ประจําป  2562 
ระดับ  ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่1 

           ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่4 

      ผูที่กําลังศึกษาชั้นมธัยมศกึษาปที่ 1 

      ผูที่กําลังศึกษาชั้นมธัยมศกึษาปที ่4  

               ผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 (ปวช.1) 

      ผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที ่1 (ปวส.1) 

      ผูที่กําลังศึกษาชั้นอุดมศึกษาปที่ 1 (ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1)   

(โปรดพมิพหรือเขียนดวยตัวบรรจง ) 

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

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

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

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

กําลังศึกษาชั้น...................................ช่ือสถานศึกษา........................................................................................... 

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

 ในกรณีท่ีบุตรของขาพเจาไดรับทุนการศึกษา  ขาพเจามีความประสงคใหโอนเงินทุนการศึกษา

บุตรเขาบัญชีเงินฝากออมทรพัยสหกรณออมทรพัยครูสตูล จํากัด 

ชื่อบัญช ี................................................................. บัญชเีลขที.่............................................. 
 

         ขาพเจาขอรับรองวา ขอความทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ  
 

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

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

                                   ยื่นใบสมัคร วนัที่ …………………………………………… 

* หมายเหตุ  

1. สงใบสมัครตั้งแตวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562  เวลา 16.30 น. โดยยึดทะเบยีนรับของ

สหกรณเปนสําคัญ  หากพนกําหนดนี ้ ถือวาสละสิทธิ์   

2. ใบสมัครถายสําเนาเอกสารได 

3. สามารถสงใบสมัครดวยตนเอง หรือสงผานทางหนวยงานก็ได  ทัง้นี้เอกสารหลักฐานการรับ

สมัครจะตองสมบูรณ  หากเอกสารหลักฐานไมสมบูรณถือวา ไมมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

รับที่…………………………….…………… 

วันที…่………………………………………. 

เวลา………………………………………….

. 

หลักฐานการรับสมัคร 

(1) ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด 

(2) สําเนาทะเบียนบานบุตรสมาชิก 

(3) สําเนาหนาสมุดบัญชีเงนิฝากสหกรณฯ 

(4) ใบรับรองการเปนนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พรอม

ประทับตราสถานศึกษา  หรือสําเนาใบลงทะเบียนเรียน  

หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงสถานภาพตามคุณสมบัต ิ

 



รายละเอียดการรับสมัคร 
 

1. คุณสมบัติของผูรับทุนการศึกษา 

    (1)  เปนบุตรสมาชกิ  แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม (อายุไมเกิน 25 ป) 

    (2)  ผูที่กําลังศึกษาชัน้ประถมศึกษาปที ่1 

    (3)  ผูที่กําลังศึกษาชัน้ประถมศึกษาปที ่4 

    (4)  ผูที่กําลังศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 

    (5)  ผูที่กําลังศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปที ่4  

             (6)  ผูท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 (ปวช.1) 

    (7)  ผูทีก่ําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) 

    (8)  ผูที่กําลังศึกษาชัน้อุดมศกึษาปท่ี 1 (ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1)   

ทั้งนี้ผูขอรับทุนจะตองเปนผูท่ีไมเคยไดรับทุนในระดับเดียวกันมากอน 
 

2. การใชสิทธิขอรับทุนของสมาชิก 

(1) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิยื่นขอรับทุนไดตามสทิธิในคุณสมบัติ  ซึ่งอาจจะไดรับมากกวา 1 ทุนก็ได  

(2) ในกรณีบิดาและมารดาตางก็เปนสมาชิกฯ ใหมีสิทธิรับทุนไดคนใดคนหนึ่งเทานั้น 
 

3. หลักฐานการรับสมัคร 

(3.1) ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด 

(3.2) สําเนาทะเบียนบานบตุรสมาชิก 

(3.3) สําเนาหนาสมุดบัญชเีงินฝากสหกรณฯ 

(3.4) ใบรับรองการเปนนกัเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พรอมประทับตราสถานศึกษา  หรือสําเนาใบ

ลงทะเบียนเรียน  หรือหลกัฐานอ่ืนใดทีแ่สดงสถานภาพตามคณุสมบัต ิ
 

4. หลักเกณฑการพิจารณา 

ตองยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารหลักฐานตามขอ 3.1 – 3.4 ใหครบถวน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 

2562  เวลา 16.30 น. เทานั้น 
 

5. การประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา 

            สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา  ภายในวันที่  10  

กันยายน  2562  ทางเว็บไซต www.stt-coop.com 
 

6. การมอบทุนการศึกษา 

            สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษาบุตร เขาบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยของสมาชิกที่เปดบัญชีไวกับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  ภายในวันที ่ 13  กันยายน  2562 
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-  ตัวอยาง - 

ใบรับรองสถานภาพการศึกษา 
 

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

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

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

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

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

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

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

  ใหไว  ณ  วันท่ี.............เดือน................................... พ.ศ. .............. 

 

 

 

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

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

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

 

 

หมายเหตุ   กรุณาประทับตราสถานศึกษา 

 

 


