
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 
เรื่อง    การให้ทุนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 

ประจ าปี  2563 
*************** 

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด  ได้มีมติในคราวประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2563  อนุมัติให้สหกรณ์ฯด าเนินการโครงการ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประเภท
สามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2563  จ านวนเงิน  1,000,000  บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)  และ อาศัยอ านาจตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด   ว่าด้วย  ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
พ.ศ.2563  คณะกรรมการด าเนินการจึงได้ก าหนดวิธีการด าเนินการ  ดังนี้ 
1. ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 

 1.1  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด   
ในกรณีที่เป็นบุตรบุญธรรมให้ได้รับสิทธิ์  1 คน     

 1.2  อายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีเต็ม (นับถึง วันที่ 1 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.
2563) 
  1.3  เป็นบุตรสมาชิก ที่ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินค่าหุ้น เงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ย  ภายในระยะเวลา   6  เดือน นับถึงวันประกาศใช้ระเบียบนี้ 

 1.4  ต้องไม่เป็นบุตรของสมาชิกท่ีได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกซ้ าในระดับเดิม 
2. ประเภททุนการศึกษา 
    ปีการศึกษา  2563   ก าหนดทุนส่งเสริมการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

 2.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   1     ทุนละ 2,500 บาท 
 2.2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   4             ทุนละ 3,000 บาท 
 2.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1  หรือเทียบเท่า           ทุนละ 3,500 บาท 
 2.4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่     4  หรือเทียบเท่า   ทุนละ 4,000 บาท 
 2.5  ระดับชั้นอุดมศึกษา ชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (เฉพาะปีที่ 1) ทุนละ 4,500 บาท 

3. หลักฐานการสมัคร          
    สมาชิกท่ีมีบุตรและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีจะได้รับทุน ยื่นค าขอรับทุนพร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  3.1   แบบค าขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด  
ก าหนด 

 3.2  ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุนหรือสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเป็น
บุตรตามกฏหมาย 

 3.3  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกก าลังศึกษาอยู่  หรือ หนังสือราชการรับรอง
การเข้าศึกษาจากสถานศึกษา หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา  2563 
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4. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
4.1  ขอรับใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา  ได้ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์  

จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด    หรอืดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่    และยื่นใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้ที่
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด     

4.2   ก าหนดการรับสมัคร (ทุกระดับชั้นสมัครพร้อมกัน) 
        รับสมัครตั้งแต่  วันพุธ ที่  1  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563   
        ถึง  วันศุกร์  ที่ 14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563   
        ในวันและเวลาท าการ  ( 08.30 – 16.30 น.) 

5. การประกาศผลและขอรับทุนการศึกษา 
      5.1  คณะกรรมการพิจารณาผล 
                           วันอังคาร  ที่ 25 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563   
     5.2  ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา 
                           วันพุธ ที่ 26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563       
     5.3  การด าเนินการมอบทุน   

      ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
        วันเสาร์ ที ่29   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2563   เวลา 10.00 น. 
6. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

     
                  

   (ดร.ส าเริง   บุญโต) 
                      ประธานกรรมการ 

                          สหกรณอ์อมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ระดับชั้น........................... 

 
 
 

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
************* 

   
 

  ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล.................................... ...........
สมาชิกเลขท่ี...................สังกัดหน่วยงาน / โรงเรียน......................................................ต าบล............................ ......
อ าเภอ...................................จังหวัดสุรินทร์  หมายเลขโทรศัพท์...............................................มีความประสงค์ขอรับ
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จ ากัด    ประจ าปีการศึกษา 2563 
ชื่อบุตรผู้ขอรับทุน (ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว).............................................นามสกุล............................... ............ซึ่ง
เป็นบุตรของข้าพเจ้า   เกิดวันที่…......…….…เดือน............................พ.ศ..................... อายุ..................ป.ี...........เดือน   
ก าลังศึกษาในระดับชั้น..................................โรงเรียน/สถาบัน...................................................................... .......  
ต าบล.........................................อ าเภอ........................................ ...จังหวัด .................................................. ......... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความหรือเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  เป็นจริงทุกประการ  
หากข้าพเจ้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  เมื่อคณะกรรมการตรวจพบและมีเจตนา
ดังกล่าว  ข้าพเจ้าจะสละสิทธิ์การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในครั้งนี้ 

 

     ลงชื่อ.......................................................... สมาชิกสหกรณ์ 
                  (_________________________________________) 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
วัน  เดือน  ปี  ที่รับสมัคร 

................/......................./2563 

เวลา.........................................น. 

ล าดับที่........................................ 

 

หลักฐานการรับสมัคร 
(___)ส าเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิก 
(___)หลักฐานอ่ืน_____รายการ 
 
 
_________________________ 

การตรวจสอบ 
1.ระยะเวลาการเป็นสมาชิก_____ปี 
2.ผลการช าระหนี้เงินกู้ท่ีผ่านมา 
(     )ปกติ  (     )ไม่ปกติ 
 
ลงชื่อ...............................ผู้ตรวจสอบ 
............../.............................. /2563 

 
 
 

รูปถ่าย 1 น้ิว 

เอกสารประกอบขอรับทุนการศึกษาบุตร   
1. รูปถ่ายบุตรสมาชิก  ขนาด  1  นิ้ว     จ านวน  1  รูป 
2. ส าเนาทะเบยีนบ้านบุตรสมาชิก     จ านวน  1  ชุด 
3. ส าเนาใบเสร็จการศึกษาบุตร หรือ หนังสือรับรอง  จ านวน  1  ชุด 
4. หนังสือรับรองบุตรบญุธรรม  (ถ้ามี)                          จ านวน  1  ชุด 


