ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด
เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2559
***********************
อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด วาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.
2547 ขอ 7 โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2559
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ไดกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรทุนสงเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกไวดังนี้
ระดับการศึกษาที่จัดทุน
ทุนนี้มีความมุงหมายที่จะชวยเหลือและสนับสนุนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด ที่มีบุตรกําลัง
ศึกษาในปการศึกษา 2559 ในระดับชั้น ดังนี้
1.ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา 2.ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
5.ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4
จํานวนเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน
จัดสรรใหทุนละ 1,500 บาท จากทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกและครอบครัว
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ยื่นขอรับทุน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด ที่ประสงคขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จะตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1.สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด ที่มีบุตรโดยถูกตองตามกฎหมาย กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ดังนี้
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา 1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา 1.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
1.5 ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4
2.บุตรแตละคนของสมาชิก สมาชิกจะใชสิทธิ์ขอรับทุน สงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกไดเพียง 1 ทุนเทานั้น
หลักฐานประกอบใบสมัคร
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด ที่ประสงคขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ใหยื่นหลักฐาน
ดังนี้
1.ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ตามแบบฟอรมของสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด
(สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด ผูประสงคขอรับทุน สงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ติดตอขอรับใบสมัคร ไดที่
สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด หรือ ดาวนโหลดไดจากเว็บไซดของสหกรณ ที่ www.cctscc.com )
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการของสมาชิก พรอมรับรองสําเนา
3.สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน พรอมรับรองสําเนา
4.สําเนาหนาสมุดบัญชีออมทรัพยสหกรณ ของสมาชิก 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา(ถาไมมีตองมาเปดบัญชีสหกรณ)
5. ก.หนังสือรับรองจากสถานศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา
(กรณีขอรับทุน ป.3) หรือ

ข.หนังสือรับรองจากสถานศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
(กรณีขอรับทุน ป.6) หรือ
ค.หนังสือรับรองจากสถานศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา
(กรณีขอรับทุน ม.3) หรือ
ง.หนังสือรับรองจากสถานศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
(กรณีขอรับทุน ม.6) หรือ
จ.หนังสือรับรองจากสถานศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (กรณีขอรับทุน ป 4)
*หนังสือรับรองจะตองมีตราประทับของสถาบันที่กําลังศึกษา จึงถือวาเอกสารสมบูรณครบถวน
กําหนดวันและสถานที่รับสมัครทุนการศึกษา
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิ งเทรา จํากัด ที่ประสงคขอรับทุน สงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ใหยื่นใบสมัคร
พรอมหลักฐาน ที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด ตั้งแต 5 กรกฎาคม 2559 – 5 ตุลาคม 2559
(ถาสมาชิกทานใดไมสงใบสมัครถือวาสละสิทธิ์)
การอนุมัติผูมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาและการรับเงิน
สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด จะอนุมัติและจายเงินใหผูมีสิทธิ์ไดรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ดังนี้
วันที่ยื่นใบสมัคร
วันอนุมัติ
วันโอนเงินเขาบัญชีผูไดรับสิทธิ์
5 กค.2559 – 5 สค.2559
10 สค.2559
วันทําการสุดทายของเดือนนั้น
8 สค.2559 – 5 กย.2559
12 กย.2559
วันทําการสุดทายของเดือนนั้น
6 กย.2559 – 5 ตค.2559
10 ตค.2559
วันทําการสุดทายของเดือนนั้น
โดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยที่สมาชิกผูสมัครไดแจงความประสงคไว
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผูมีสิทธิ์ไดรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ไดที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยครู
ฉะเชิงเทรา จํากัด หรือ เว็บไซดของสหกรณ ที่ www.cctscc.com
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายบัญชา เกษมสุข)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด


โปรดเขียนเครือ่ งหมาย ลงใน  เพื่อเลือกประเภททุนการศึกษาทีข่ อรับเพียงประเภทเดียวเทานั้น
1. ประเภททุนการศึกษา ที่ขอรับ ทุน ป.3 ทุน ป.6 ทุน ม.3 ทุน ม.6 ทุน ปริญญาตรีชั้นปที่ 4
2. ขอมูลสมาชิก ขาพเจา ......................................................................... สมาชิกเลขทะเบียน ...........................
สังกัด ....................................................................................................... โทรศัพท ...........................................
3. ขาพเจามีความประสงคจะขอรับทุนสงเสริมการศึกษาตามระเบียบของสหกรณฯวาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก พ.ศ.2547 ใหแกบุตรของขาพเจา ชื่อ ............................................................................................ซึ่งเปน
บุตรของขาพเจาโดยชอบดวยกฎหมาย อายุ.......ป กําลังศึกษาอยูที่ (สถานศึกษา).................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลักของบุตรขาพเจาคือ .............................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนทั้งหมดเปนความจริง หากขาพเจาไดรับทุน ขาพเจาขอใหสหกรณ
โอนเงินทุนดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจา ตามนี้
บัญชีเงินฝาก สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด เลขทีบ่ ัญชี -
(ถาสมาชิกไมมีบัญชีออมทรัพยสหกรณ ตองมาเปดบัญชี 1 เลม)
(ลงชื่อ) .......................................................................

ผูขอรับทุน

(......................................................................)
หลักฐานประกอบใบสมัคร

สงหลักฐานไมครบ ไมไดรับการพิจารณา

1.ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอรมของสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการของสมาชิก พรอมรับรองสําเนา
3.สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน พรอมรับรองสําเนา
4.สําเนาหนาสมุดบัญชีออมทรัพยสหกรณ ของสมาชิก 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา (ถาไมมี ตองเปดบัญชีสหกรณ 1 เลม)
5.หนังสือรับรองจากสถานศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา (กรณีขอรับทุน ป.3)
6.หนังสือรับรองจากสถานศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (กรณีขอรับทุน ป.6)
7.หนังสือรับรองจากสถานศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา (กรณีขอรับทุน ม.3)
8.หนังสือรับรองจากสถานศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (กรณีขอรับทุน ม.6)
9.หนังสือรับรองจากสถานศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (กรณีขอรับทุน ป 4)

หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษา
สถานศึกษา .......................................................
ที่อยู ..................................................................
..........................................................................
วันที่ ....... เดือน ............................. พ.ศ..............
หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).....................................
เกิดวันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ.............. อายุ.......... ป เลขประจําตัวประชาชน ........................
ปจจุบันกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น....................................................................... ของสถานศึกษาแหงนี้จริง
จึงออกหนังสือรับรองไวเปนหลักฐาน
ออกใหไว ณ วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. .................

ประทับตรา
สถานศึกษา

โทรศัพท ................................
โทรสาร .................................

ลงชื่อ ..............................................................
(.............................................................)
ตําแหนง ............................................

