
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 

เร่ือง  การรับสมัครเขารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ ประจําป 2564 
…………………………………………………..………………… 

         ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 55 ครั้งที่ 7/2564          

เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  มีมติใหสหกรณฯ ประกาศรับสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด เขารับทุนการศึกษาประจําป 2564  โดยรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564  ในวัน

และเวลาทําการ  ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  และสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  

สาขาละงู  รายละเอียดการจัดสรรทุนและการรับสมัคร ดังนี้ 
 

1. การจัดสรรทุนการศกึษาใหบุตรของสมาชิกสหกรณ ฯ    

       จัดสรรตามจํานวนบุตรสมาชิกที่ยื่นใบสมัคร   
 

2. คุณสมบัติของผูรับทุนการศึกษา 

    2.1  เปนบุตรสมาชิก  แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม (อายุไมเกิน 25 ป) 

    2.2  ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

    2.3  ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

    2.4  ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 

    2.5  ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4  

             2.6  ผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 (ปวช.1) 

    2.7  ผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) 

    2.8  ผูที่กําลังศึกษาชั้นอุดมศกึษาปท่ี 1 (ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1)   

ท้ังนีผู้ขอรับทุนจะตองเปนผูท่ีไมเคยไดรบัทุนในระดับเดียวกันมากอนและไมนับรวมการเรียนหลักสูตร 

ระยะสั้น 
 

3. การใชสิทธิขอรับทุนของสมาชิก 

        3.1 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิยื่นขอรับทุนไดตามสิทธิในคุณสมบัติขอ 2 ซึ่งอาจจะไดรับมากกวา 1 ทุนก็ได  

    3.2 ในกรณีบิดาและมารดาตางก็เปนสมาชิกฯ ใหมีสิทธิรบัทุนไดคนใดคนหน่ึงเทานั้น 
 

4. หลักฐานการยื่นใบสมัคร 

    4.1  ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด 

    4.2  สําเนาทะเบียนบานบุตรสมาชิก 

    4.3  ใบรบัรองการเปนนักเรยีนที่ออกโดยสถานศกึษา พรอมประทับตราสถานศึกษา  หรือสําเนาใบ

ลงทะเบียนเรียน  หรอืหลักฐานอ่ืนใดท่ีแสดงสถานภาพตามคุณสมบัติขอ 2 



5. จํานวนเงินทุนการศกึษา 

    5.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1    ทุนละ  1,000  บาท 

    5.2  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4    ทุนละ  1,500  บาท 

    5.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1     ทุนละ  2,000  บาท 

    5.4  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4     ทุนละ  3,000  บาท 

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

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

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

 

6.หลักเกณฑการพจิารณา 

ตองย่ืนใบสมัคร พรอมเอกสารหลักฐานตามขอ 4.1 – 4.3  ใหครบถวน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน – 30 

กรกฎาคม 2564  ในวัน และเวลาราชการเทาน้ัน 
 

7. การประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศกึษา 

            สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา  ภายในวันท่ี  9  สิงหาคม 

2564  ทางเว็บไซต www.stt-coop.com 
 

8. การมอบทุนการศึกษา 

            สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษาบุตร เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ

สมาชิกที่เปดบัญชีไวกับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  ภายในวันท่ี  13  สิงหาคม 2564 

         ประกาศ   ณ    วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

              

                                                                

  

         ( นายฮาหรูน  หยงัสู )  

      รองประธานกรรมการ ทําหนาที่แทน                       

                                                        ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ  ประจําป  2564 
ระดับ  ผูท่ีกําลงัศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

           ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

      ผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

      ผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

               ผูท่ีกําลงัศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 1 (ปวช.1) 

      ผูท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 1 (ปวส.1) 

      ผูท่ีกําลังศึกษาชั้นอุดมศึกษาปที่ 1 (ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1)   

(โปรดพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง ) 

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

สงักัดหนวย / อําเภอ................................................สาํนักงาน / โรงเรยีน........................................................ 

เงินไดรายเดอืน..........................................บาท  โทรศัพท.................................................................................. 

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

กําลงัศึกษาชั้น...................................ชื่อสถานศึกษา........................................................................................... 

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

 ขาพเจามีความประสงคใหโอนเงินทุนการศึกษาบุตรเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จํากัด 
 

         ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท้ังหมดเปนความจริงทุกประการ  
 

                          (ลงชื่อ)……………………………………………… สมาชิกผูขอรบัทุน 

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

                                   ย่ืนใบสมัคร วันท่ี …………………………………………… 

* หมายเหต ุ 

1. สงใบสมัครต้ังแตวันท่ี ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564  ในวัน และเวลาราชการ

เทานั้น.  เวลา 16.30 น.  โดยยึดทะเบียนรับของสหกรณเปนสําคัญ  หากพนกําหนดนี้  ถือวา

สละสิทธิ ์  

2. ใบสมัครถายสําเนาเอกสารได 

3. สามารถสงใบสมัครดวยตนเอง หรือสงผานทางหนวยงานก็ได  ทั้งน้ีเอกสารหลักฐานการรับสมัคร

จะตองสมบูรณ  หากเอกสารหลักฐานไมสมบูรณถือวา ไมมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

รับที…่………………………….…………… 

วันที่…………………………………………. 

เวลา………………………………………….

. 

หลักฐานการรับสมัคร 

(1) ใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 

(2) สําเนาทะเบียนบานบุตรสมาชิก 

(3) ใบรับรองการเปนนักเรียนท่ีออกโดยสถานศึกษา พรอม

ประทับตราสถานศึกษา  หรือสําเนาใบลงทะเบียนเรียน  

หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงสถานภาพตามคุณสมบัติ 



รายละเอียดการรับสมัคร 
 

1. คุณสมบัติของผูรับทุนการศกึษา 

    (1)  เปนบุตรสมาชิก  แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม (อายุไมเกิน 25 ป) 

    (2)  ผูท่ีกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

    (3)  ผูท่ีกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

    (4)  ผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

    (5)  ผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

             (6)  ผูท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 (ปวช.1) 

    (7)  ผูท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) 

    (8)  ผูท่ีกําลังศึกษาชั้นอุดมศึกษาปที่ 1 (ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1)   

ท้ังน้ีผูขอรับทนุจะตองเปนผูที่ไมเคยไดรับทุนในระดับเดียวกันมากอน 
 

2. การใชสิทธิขอรับทุนของสมาชิก 

(1) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิย่ืนขอรับทุนไดตามสิทธิในคุณสมบัต ิ ซ่ึงอาจจะไดรับมากกวา 1 ทุนก็ได  

(2) ในกรณีบิดาและมารดาตางก็เปนสมาชิกฯ ใหมีสิทธิรบัทุนไดคนใดคนหนึ่งเทาน้ัน 
 

3. หลักฐานการรับสมัคร 

(3.1) ใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 

(3.2) สําเนาทะเบียนบานบุตรสมาชิก 

(3.3) ใบรับรองการเปนนักเรียนท่ีออกโดยสถานศึกษา พรอมประทับตราสถานศึกษา  หรือสําเนาใบ

ลงทะเบียนเรียน  หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีแสดงสถานภาพตามคุณสมบัติ 
 

4. หลักเกณฑการพิจารณา 

ตองยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารหลักฐานตามขอ 3.1 – 3.3 ใหครบถวน ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน – 

30 กรกฎาคม 2564  ในวัน และเวลาราชการเทานั้น.   

 

5. การประกาศรายช่ือผูไดรับทุนการศึกษา 

            สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา  ภายในวันที่  9 สิงหาคม 

2564 
 

6. การมอบทุนการศึกษา 

            สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษาบุตร เขาบัญชีเงินฝากออม

ทรพัยของสมาชิกที่เปดบัญชีไวกับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  ภายในวันท่ี  13 สิงหาคม 2564 
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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....................................................................................เบอรโทรศัพทติดตอ............................... 
 

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

 

 

 

        ลงช่ือ.......................................................

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

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

 

 

หมายเหตุ   กรุณาประทับตราสถานศึกษา 

 

 


