ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
ที่ 026/2564
เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิ ก ประจาปี พ.ศ. 2564
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การ ครั้ งที่ 11/2564 เมื่ อ วัน ที่ 28 ธั น วาคม 2564
อนุมตั ิให้จดั สรรเงินจากทุนสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว มาจัดสวัสดิการเป็ นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิ ก
เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิกโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ช่ วงชั้นระดับการศึกษา
1.1 ระดับเตรี ยมอนุบาล – อนุบาล
ได้รับทุนคนละ 400 บาท
1.2 ระดับประถมศึกษาชั้นที่ 1-3
ได้รับทุนคนละ 500 บาท
1.3 ระดับประถมศึกษาชั้นที่ 4-6
ได้รับทุนคนละ 600 บาท
1.4 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1-3
ได้รับทุนคนละ 700 บาท
1.5 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4-6 หรื อ ปวช. ได้รับทุนคนละ 800 บาท
1.6 ระดับอุดมศึกษาปี ที่ 1-2 หรื อ ปวส.
ได้รับทุนคนละ 900 บาท
1.7 ระดับอุดมศึกษา ปี ที่ 3-4
ได้รับทุนคนละ 1,000 บาท
2. คุณสมบัติ
2.1 เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ มาแล้วไม่ น้อยกว่ าหนึ่งปี นับตั้งแต่วนั ที่ เป็ นสมาชิ กสมบูรณ์ ถึงวันคัดเลื อก
ทุนการศึกษา ในวันสุ ดท้ายของการรับสมัคร
2.2 เป็ นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชาระหนี้สหกรณ์ในปี ที่ขอรับทุน
2.3 กรณี บิ ดาและมารดาต่ างเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ สามารถเลื อกใช้ สิ ท ธิ ข อรั บ ทุ น การศึ ก ษาของ
บิดาหรื อมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง เว้นแต่มีบุตรมากกว่า 1 คน ในช่ วงชั้นเดียวกัน สามารถใช้
สิ ทธิ์ ได้ท้ งั ของบิดาและมารดา
2.4 บุตรคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้ เพียงหนึ่งทุนในแต่ ละช่ วงชั้นระดับการศึกษา
และไม่ ซ้ำกับช่ วงชั้นระดับกำรศึกษำเดิม
2.5 กรณี บุ ตรสมาชิ กที่ ได้รับอนุ มตั ิ ทุ นการศึ กษามาแล้ว แต่ส มาชิ กพ้นสภาพจากการเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ก่อนที่บุตรจะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว สหกรณ์ขอสงวนสิ ทธิ ในการจ่ายเงิน
3. หลักฐานประกอบการขอรับทุน
3.1 สู ติบตั ร หรื อหลักฐานที่แสดงการเป็ นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.2 หนังสื อรับรองของสถานศึกษา หรื อเอกสารอื่นใดที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นระดับใด
3.3 กรณี ที่ชื่อ-สกุลของสมาชิกและบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนในเอกสารตามข้อ 3.1 ไม่ตรงกันให้แสดง
สาเนาหนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
3.4 สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งไทยหรื อธ.ก.ส. เท่านั้น

4. หลักเกณฑ์ การพิจารณา
สหกรณ์ฯ พิจารณาจากคุณสมบัติที่กาหนด และเอกสารประกอบการยืน่ ขอรับทุนฯ ของบุตรสมาชิกสหกรณ์
5. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
กาหนดวันเวลารับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ในวันทาการของ
สหกรณ์ต้ งั แต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
สมาชิกฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ที่เว็บไซต์สหกรณ์ และยื่นใบสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบได้ดว้ ยตนเอง หรื อส่ งเอกสารทางไปรษณี ยม์ ายังสานักงานสหกรณ์ฯ
6. ประกาศรายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับทุนการศึกษา
ทางสหกรณ์ฯ จะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.cmsahakorn.com ต่อไป
7. การมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
การมอบทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาสหกรณ์ จะมอบทุ น ให้ ส มาชิ ก หรื อบุ ต รของสมาชิ ก
โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญ ชี สมาชิ กที่ ได้รับทุ นการศึกษาของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้าราชการส่ วนท้องถิ่ นเชี ยงใหม่
จากัด ตามรายละเอียดข้อ 3.4
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป

(นายอินทปั ตร บุญทวี)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด

ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
โทรศัพท์ 053-277197-8 โทรสาร 053-277199
แจ้งข้อมูลข่าวสาร LINE@ inu2692z และ LINE ID 330910cm

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับบุตร
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิ่นเชียงใหม่ จากัด

รู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
(บุตร)

1. ประวัติส่วนตัว
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................ตาแหน่ง........................................
สมาชิ กเลขที่.................................. สังกัด อบต./ทต./ทม./อบจ...................................................มีความประสงค์
จะขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับบุตรในช่วงชั้นระดับการศึกษา
 เตรี ยมอนุบาล-อนุบาล  ประถมศึกษาชั้นที่ 1-3  ประถมศึกษาชั้นที่ 4-6  มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
 มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 หรื อปวช.  อุดมศึกษาปี ที่ 1-2 หรื อ ปวส.  อุดมศึกษาปี ที่ 3-4
ให้แก่ เด็กหญิง เด็กชาย นาย นางสาว ชื่อ-สกุล .................................................................................
ปัจจุบนั ศึกษาอยูท่ ี่
ระดับชั้น
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี สัญชาติ
ศาสนา
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
e-mail
2. ประวัติครอบครัว
ชื่อ-สกุล บิดา ...................................................................................................................
ชื่อ-สกุล มารดา ...................................................................................................................
สถานภาพบิดามารดา  อยูร่ ่ วมกัน  แยกกันอยู่  บิดาเสี ยชีวติ  มารดาเสี ยชีวติ
จานวนพี่นอ้ งในครอบครัว
คน (รวมผูข้ อรับทุนด้วย) ผูข้ อรับทุนเป็ นบุตรคนที่
3. เอกสารประกอบการขอรับทุน
3.1 สาเนาสู ติบตั ร หรื อหลักฐานที่แสดงการเป็ นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.2 หนังสื อรับรองของสถานศึกษา ซึ่ งรับรองว่ากาลังศึกษาในระดับใด
3.3 กรณี ที่ชื่อ-สกุลของสมาชิก และบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนในเอกสารตามข้อ 3.1 ไม่ตรงกัน ให้แสดง
สาเนาหนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
3.4 สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งไทยหรื อธ.ก.ส.เท่านั้น
ข้า พเจ้าขอรั บ รองว่า ข้อ ความที่ ก ล่ าวมาทั้งหมดและเอกสารประกอบการขอรั บ ทุ น เป็ นความจริ ง
ทุกประการ โดยได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานแล้ว
ลงชื่อ

สมาชิกผูข้ อรับทุน
)

(
/
จนท. ผูร้ ับเอกสาร ลงวันที่

/

/

 เอกสารถูกต้อง  เอกสารไม่ถูกต้อง

/
ลงชื่อ ..........................................เจ้าหน้าที่
ลงชื่อ ...........................................ผูจ้ ดั การ

