ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
เรือง การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิ กสหกรณ์ ประจําปี 2560
****************************************************************************
ด้ วยสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด ได้ จดั สรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
สามัญ ประจําปี 2560 เพื/อกระจายทุนให้ กบั สมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ/งบุตรจะได้ รับทุนการศึกษาจํานวนสมาชิก 1 ท่าน
ต่อบุตร 1 ทุน โดยมีหลักเกณฑ์กําหนดดังนี 6
1. คุณสมบัตขิ องสมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุน
ต้ องมีสถานภาพเป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด โดยสมบูรณ์ ภายในวันที/
31 พฤษภาคม 2560(มติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที/ 59 ครัง6 ที/ 9/2560 ลว. 20 พ.ค. 2560)
2. คุณสมบัตขิ องบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน มีดงั นี 6
2.1 เป็ นบุตรสมาชิก ยกเว้ นบุตรบุญธรรม
2.2 มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
2.3 กําลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาของทางราชการหรื อเอกชนที/ทางราชการรับรอง
2.4 มีอายุตงแต่
ั 6 3 - 25 ปี
2.5 บุตรคนหนึง/ มีสิทธิได้ รับทุนการศึกษาไม่เกิน 1 ทุน
2.6 สมาชิกสามัญคนหนึง/ มีสิทธิขอรับทุนได้ เพียง 1 ทุน
3. สมาชิกผู้ขอรับทุนจะต้ องยื/นเอกสาร ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี 6
3.1 แบบขอรับทุน (ตามแบบ)
3.2 ใบรับรองของสถานศึกษา หรื อ เอกสารอื/นที/แสดงว่าบุตรกําลังศึกษาอยูใ่ นปี 2560
3.3 สําเนาทะเบียนบ้ านของบุตร
4. วิธีการขอรับทุนสวัสดิการเพื/อส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
สมาชิกที/ขอรับทุนการศึกษาบุตร ยื/นแบบขอรับทุนการศึกษา พร้ อมเอกสารตามข้ อ 3 ได้ ตงแต่
ั 6 วนั ที/
1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2560 โดยยื/นที/สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู พิจิตร จํากัด หรื อหน่วย
บริ การอําเภอบางมูลนาก ได้ ในเวลาทําการ สหกรณ์ฯ
จึงประกาศให้ ทราบโดยทัว/ กัน
ประกาศ ณ วันที/ 26 พฤษภาคม 2560
ไพบูลย์ อยูส่ ขุ
(นายไพบูลย์ อยูส่ ขุ )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

แบบขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
ประจําปี พ.ศ. 2560
ข้อมูลสมาชิก (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
เลขทะเบียนสมาชิก     
ชื่อ - สกุล สมาชิก   นาย  นาง  นางสาว .....................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน
 ........................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้าน℡
℡  …………..…………..………………
 โทรศัพท์ที่ทํางาน …………………………………
โทรศัพท์มือถือ   ........................................................................................................................................
หน่วยงาน/โรงเรียน  ........................................................................................................................................
อําเภอ  ........................................................................................................................................
ชื่อ - สกุล คู่สมรส   นาย  นาง  นางสาว .......................................................................................
การจดทะเบียน
  จดทะเบียนสมรส  ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
สถานะของคู่สมรส   ไม่เป็นสมาชิก  เป็นสมาชิก เลขทะเบียน     
ข้อมูลบุตรสมาชิกที่ประสงค์ขอรับทุน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ชื่อ - สกุล บุตร
 ด.ช.
ด.ญ.
นาย นางสาว ...............................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด  ……………………………
อายุ............................ปี
การศึกษา
 อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย  ปวช. ปวส.  อุดมศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
 ........................................................................................................................................
ที่ตั้ง/อําเภอ/จังหวัด  ........................................................................................................................................
เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุน
 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตร
 สําเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ประสงค์ขอรับทุน
 หนังสือรับรองสถานศึกษา (ประทับตราสถานศึกษา) หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าบุตรกําลังศึกษาอยู่
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริง
ลงชื่อ

สมาชิกผู้ขอรับทุน
(..............................................................)

สมาชิกสามารถยื่นแบบและขอรับทุนได้
ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 หากพ้นกําหนดถือว่าสละสิทธิ์

ใบรับรองของสถานศึกษา
เขียนที่ ......................................................
วันที่ .......... เดือน ................................... พ.ศ. 2560
ข้าพเจ้า ............................................................................. ตําแหน่ง .............................................
 โรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย ...........................................................................................................
อําเภอ ........................................... จังหวัด ...........................................
ขอรับรองว่า ด.ช.ด.ญ.นายน.ส. ..............................................................................
รหัสประจําตัว ............................................... เป็นบุตรของ .....................................................................................
กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ......................................... ปีการศึกษา 2560 และเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

(ลงชื่อ) ............................................................. ผู้รับรอง
(.............................................................)
ตําแหน่ง .................................................................................................
(ประทับตราสถานศึกษา)

หมายเหตุ
1. ต้องประทับตราของสถานศึกษาหนังสือรับรองจึงจะสมบูรณ์
2. ให้ใช้แบบหนังสือรับรองของสถานศึกษาแทนได้ (ถ้ามี)
3. ผู้มีอาํ นาจลงนามรับรอง หมายถึง ผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้บริหาร/ผู้รักษาการในตําแหน่ง หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

