ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ประจาปี 2561
------------------------------------------------------------------

1. ข้อมูลสมาชิ ก
ข้าพเจ้า Oนาย Oนาง Oน.ส.……………..………..…………………………….…………เลขทะเบียนสมาชิก…………………..…..
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั ………………………………หน่วยงาน / โรงเรียน...................................... อาเภอ/สังกัด………………..……………
จังหวัดกาแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ............................ทีท่ างาน................................บ้าน............................................
2. ข้อมูลคู่สมรส
ชื่อ – สกุล Oนาย Oนาง Oน.ส. …………………………………………..…………………………………….………………….…….
การจดทะเบียน
O จดทะเบียนสมรส
O ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
สถานะของคู่สมรส
O ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
O เป็ นสมาชิกสหกรณ์
เลขที…
่ ……………………..
3. ข้อมูลบุตรที่ขอรับทุน
ชื่อ – สกุล บุตร Oด.ช.Oด.ญ.OนายOน.ส. …………….…………………………วัน/เดือน/ปี เกิด..............................................
การศึกษา ระดับชัน้ ...........................................ปี ท.่ี .......... ชื่อสถานศึกษา................................................................................
ทีต่ งั ้ / อาเภอ / จังหวัด……………………………..…………….………………………..……………………………….………..........
4. ใช้สิทธิ์ ขอรับทุน ของ  บิดา หรือ  มารดา (เป็ นสมาชิกให้ใช้สทิ ธิการยื
์ ่นคาขอรับทุนเพียงฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หลักฐานและข้อความข้างต้นทัง้ หมดเป็ นความจริง หากสหกรณ์ฯพิสจู น์ได้ว่า
ข้อความเป็ นเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้ตดั สิทธิในการขอรั
บทุนการศึกษาของสหกรณ์ฯ
์
(ลงชื่อ)
ผูส้ มัคร
(…………………………..………………)
คารับรองของหัวหน้ าสถานศึกษา/ครูประจาชัน้ ของนักเรียน
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว……………………………….………………ตาแหน่ง.......................................................
ผูบ้ งั คับบัญชาของสมาชิกทีบ่ ุตรสมัครขอรับทุน
ผูบ้ ริหารโรงเรียนของนักเรียน
ครูประจาชัน้ ของนักเรียน
ขอรับรองว่า ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. ……………………………….……ศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ……………..….…ปี ท.่ี ..........จริง
(ลงชื่อ)
ผูร้ บั รอง
(………………………………………...)
เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุน
ส่วนที่ 1
 สาเนาทะเบียนบ้านบุตร ทีร่ ะบุช่อื บิดา และ มารดา ทีข่ อรับทุน
 กรณีระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ระดับปริญญาตรี) ให้แนบหลักฐานและแนบสาเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบลงทะเบียนหรือ
หนังสือรับรองของสถานศึกษา(ปี ปจั จุบนั )
 ใบเปลีย่ นชื่อ – สกุล (กรณีบุตร/บิดา/มารดา เปลีย่ นชื่อ-สกุล)

.............................จนท.สหกรณ์ผ้ รู ับเรื่ อง
วันที่............เดือน.....................2561
บันทึกของจนท.สหกรณ์

เจ้าหน้ าที่สหกรณ์ฯผูร้ บั เรือ่ ง

ตัดส่ วนที่ 2 คืนให้ สมาชิก
ชื่อ Oด.ช.Oด.ญ.OนายOน.ส. …………….…………………………….ระดับชัน้ ..........................ปี ท.่ี ...........
ส่วนที่ 2

เอกสารหลักฐานที ส่ ่งมาไม่ครบ

(..........................................................)
สาเนาทะเบียนบ้านบุตร
วันที่............เดือน........................พ.ศ. 2561
สาเนาใบเสร็จลงทะเบียน หรือ
หมายเหตุ 1. เก็บเอกสารส่วนนี้ ไว้เป็ นหลักฐานในการสมัครขอรับทุน
ใบลงทะเบียน หรือ หนังสือรับรอง
2. การขอรับทุนระดับชัน้ อนุบาล ต้องอายุ 3 ปี ขึน้ ไป ระดับปริญญาตรีอายุไม่เกิ น 25 ป
สมาชิ กยื่นใบสมัครขอรับทุน ตัง้ แต่วนั ที่ …………….……………………... หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์

ที่ 10 / 2561

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
เรื่อง การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิ กสหกรณ์ ฯ ประจาปี 2561
----------------------------------------อาศัย มติค ณะกรรมการดาเนิน การ ชุด ที่ 60 ประชุม ครัง้ ที่ 9 เมื่อ วัน ที่ 22 มิถุนายน
2561 มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด เปิ ดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจาปี 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มบี ุตรกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือ
สถานศึกษาของเอกชน ได้รบั ทุนการศึกษาจากสหกรณ์ ฯ และได้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสมัครขอรับ
ทุนดังนี้
1. การจัดทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิ กสหกรณ์ ฯ
ที่

ระดับชัน้ การศึกษา

1 ชัน้ อนุบาลปีท1่ี -3 (ตัง้ แต่อายุ3ขวบขึน้ ไป) - มัธยมศึกษาตอนต้น
2 ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3 ชัน้ อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ระดับปริญญาตรี)(อายุไม่เกิน 25 ปี)

ทุนการศึกษา
ได้รบั ไม่เกินทุนละ 1,000 บาท
ได้รบั ไม่เกินทุนละ 1,500 บาท
ได้รบั ไม่เกินทุนละ 2,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้รบั ทุนการศึกษา
2.1 เป็ นบุ ต รหรื อ บุ ต รบุ ญ ธรรมของสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ค รู ก าแพงเพชร จ ากั ด
(ประเภทสามัญ) ตามกฎหมาย
2.2 กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ อนุบาลปีท่ี 1-3 (ตัง้ แต่อายุ 3 ขวบขึน้ ไป) – อุดมศึกษา หรือ
เทียบเท่า (ระดับปริญญาตรี) อายุไม่เกิน 25 ปี
2.3 กรณีบดิ า / มารดา เป็นสมาชิกให้ใช้สทิ ธิ ์การยื่นคาขอรับทุนเพียงฝา่ ยใดฝ่ายหนึ่ง
3. เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา
3.1 ใช้แบบยื่นคาร้องขอรับทุนฯ ตามแบบทีส่ หกรณ์ฯกาหนด
3.2 สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ ชี ่อื บุตรทีข่ อรับทุน
3.3 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ - สกุล , การหย่า , ใบรับบุตรบุญธรรม
3.4 กรณีอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ระดับปริญญาตรี) ให้แนบหลักฐานและสาเนาใบเสร็จรับเงิน
หรือใบลงทะเบียนหรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา (ปี ปจั จุบนั )

2
4. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
4.1 เปิดรับสมัคร ตัง้ แต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 20 สิ งหาคม 2561 ในวันและเวลาทาการ
4.2 ส่งคาร้องขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบได้ท่ี ผู้ตรวจสอบกิจการ /คณะกรรมการ หรือนาส่งที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด สานักงานใหญ่ หรือสาขาคลองขลุง
5. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ ขอรับทุนภายในวันที่ 7 กันยายน 2561
6. ประกาศผลการรับทุนภายในวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยติดประกาศที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด สานักงานใหญ่ หรือสาขาคลองขลุง หรือเว็บไซต์ www.coopkpp.in.th หรือหน่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิก
7. การพิ จารณาการจัดสรรทุนการศึกษา
คณะกรรมการดาเนินการ จะพิจารณาจานวนทุนและจานวนเงินทุนในแต่ละระดับชัน้ ให้สอดคล้อง
กับจานวนสมาชิกผูข้ อรับทุนภายในวงเงินทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ซึง่ อนุมตั ไิ ว้จานวนเงิน 4,000,000
บาท
8. วิ ธีการมอบทุน
คณะกรรมการดาเนินการประจาหน่วยงานของสมาชิกจะนาเงินมามอบให้ตามกลุ่มโรงเรียนหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ ถนุ ายน 2561

(นายตลับ เพชรรัตน์ )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด

