
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จำกัด 

ที่ 10 /2565 

เร่ือง  การขยายเวลารับสมัครเขารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ ประจำป 2565 
…………………………………………………..………………… 

         ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 10/2565         

เมื่อวันที่  24  สิงหาคม พ.ศ. 2565  มีมติใหสหกรณฯ ขยายเวลารับสมัครเขารับทุนบุตรสมาชิกสหกรณโดยรับ

สมัครตั้งแตวันที่  24  สิงหาคม - 28  ตุลาคม 2565  ในวันและเวลาทำการ  ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล 

จำกัด  และสำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จำกัด  สาขาละงู  รายละเอียดการจัดสรรทุนและการรับสมัคร มี

ดังนี้ 
 

1. การจัดสรรทุนการศึกษาใหบุตรของสมาชิกสหกรณ ฯ    

       จัดสรรตามจำนวนบุตรสมาชิกที่ยื่นใบสมัคร   
 

2. คุณสมบัติของผูรับทุนการศึกษา 

   2.1  เปนบุตรสมาชิก  แตไมรวมถงึบุตรบุญธรรม (อายุไมเกิน 25 ป) 

   2.2  ผูที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที ่1 

   2.3  ผูที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที ่4 

   2.4  ผูที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

   2.5  ผูที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

            2.6  ผูที่กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที ่1 (ปวช.1) 

   2.7  ผูที่กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) 

   2.8  ผูที่กำลังศึกษาชั้นอุดมศึกษาปที ่1 (ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1)   

ทั้งนีผู้ขอรับทุนจะตองเปนผูที่ไมเคยไดรับทุนในระดับเดยีวกนัมากอนและไมนับรวมการเรียนหลักสูตร 

ระยะสั้น 
 

3. การใชสิทธิขอรับทุนของสมาชิก 

       3.1 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิยื่นขอรับทุนไดตามสิทธิในคุณสมบัติขอ 2 ซึ่งอาจจะไดรับมากกวา 1 ทนุก็ได  

   3.2 ในกรณีบิดาและมารดาตางก็เปนสมาชิกฯ ใหมีสิทธิรับทุนไดคนใดคนหนึ่งเทานั้น 
 

4. หลักฐานการยื่นใบสมัคร 

   4.1  ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกำหนด 

   4.2  สำเนาทะเบียนบานบุตรสมาชิก 

   4.3  ใบรับรองการเปนนักเรียน นักศึกษา ที่ออกโดยสถานศึกษา พรอมประทับตราสถานศึกษา  หรือ

สำเนาใบลงทะเบียนเรียน  หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงสถานภาพตามคุณสมบัติขอ 2 



5. จำนวนเงินทุนการศึกษา 

    5.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1    ทุนละ  1,000  บาท 

    5.2  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4    ทุนละ  1,500  บาท 

    5.3  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที ่1     ทุนละ  2,000  บาท 

    5.4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4     ทุนละ  3,000  บาท 

             5.5  ระดบัหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 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 – 4.3  ใหครบถวน ตั้งแตวันที่  24 สิงหาคม -  28  

ตุลาคม  2565  ในวัน และเวลาทำการเทานั้น (08.30-16.30) 
 

         ประกาศ   ณ    วันที ่ 24  สิงหาคม  2565 

 

              

                                                                       

         ( นายสะอาด  อสุมา )   

                                                        ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 
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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ  ประจำป  2565 
ระดับ  ผูที่กำลงัศึกษาชั้นประถมศกึษาปที่ 1 

           ผูที่กำลังศึกษาชั้นประถมศกึษาปที่ 4 

      ผูที่กำลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 

      ผูที่กำลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4  

               ผูที่กำลงัศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 (ปวช.1) 

      ผูที่กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) 

      ผูที่กำลังศึกษาชั้นอุดมศึกษาปที่ 1 (ปริญญาตร ีชัน้ปที่ 1)   

(โปรดพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง ) 

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

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

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

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

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

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

 ขาพเจามีความประสงคใหโอนเงินทุนการศึกษาบุตรเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณออมทรัพยครู

สตูล จำกัด (บัญชีเงินปนผล) และยินยอมใหเก็บเปนฐานขอมูลและประกาศรายชื่อได   

         ขาพเจาขอรับรองวา ขอความทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ  

                        

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

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

                                   ยื่นใบสมัคร วันที่ …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 

รับที…่………………………….…………… 

วันที…่………………………………………. 

เวลา………………………………………….

. 

หลักฐานการรับสมัคร 

(1) ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกำหนด 

(2) สำเนาทะเบียนบานบุตรสมาชิก 

(3) ใบรับรองการเปนนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พรอม

ประทับตราสถานศึกษา  หรือสำเนาใบลงทะเบียนเรียน  

หรือหลกัฐานอื่นใดที่แสดงสถานภาพตามคุณสมบัต ิ



 

 

 

รายละเอียดการรับสมัคร 
 

1. คณุสมบตัิของผูรับทุนการศึกษา 

   1.1  เปนบตุรสมาชิก  แตไมรวมถงึบตุรบุญธรรม (อายุไมเกนิ 25 ป) 

   1.2  ผูที่กำลังศึกษาชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 

   1.3  ผูที่กำลังศึกษาชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 

   1.4  ผูที่กำลังศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 

   1.5  ผูทีก่ำลังศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปที ่4  

   1.6  ผูที่กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที ่1 (ปวช.1) 

   1.7  ผูที่กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) 

   1.8  ผูที่กำลังศึกษาชัน้อดุมศกึษาปที ่1 (ปริญญาตรี ชั้นปที ่1)   

ทัง้นี้ผูขอรับทุนจะตองเปนผูที่ไมเคยไดรับทุนในระดับเดียวกันมากอน 
 

2. การใชสิทธิขอรับทุนของสมาชิก 

   2.1 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิยื่นขอรับทุนไดตามสิทธิในคุณสมบัติ  ซึ่งอาจจะไดรับมากกวา 1 ทุนก็ได  

   2.2 ในกรณีบิดาและมารดาตางก็เปนสมาชิกฯ ใหมีสิทธิรับทุนไดคนใดคนหนึ่งเทานั้น 
 

3. หลักฐานการรับสมัคร 

   3.1 ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกำหนด 

   3.2 สำเนาทะเบียนบานบตุรสมาชิก 

   3.3 ใบรับรองการเปนนกัเรียน  นกัศึกษา ที่ออกโดยสถานศึกษา พรอมประทบัตราสถานศึกษา  หรือ

สำเนาใบลงทะเบียนเรียน  หรือหลักฐานอืน่ใดทีแ่สดงสถานภาพตามคุณสมบตั ิ
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-  ตัวอยาง - 

ใบรับรองสถานภาพการศึกษา 
 

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

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

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

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

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

เกดิวันที่.........เดือน.......................พ.ศ............  อายุ.........ป  ปจจุบันกำลังศกึษาอยูชั้น........................... 

สถานศึกษา....................................................................................เบอรโทรศัพทติดตอ............................... 
 

  ใหไว  ณ  วันที่.............เดือน................................... พ.ศ. .............. 
 

 

 

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

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

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

 

 

หมายเหตุ   กรุณาประทับตราสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


