
 

 
 
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากดั 
ที ่   026/2564 

เร่ือง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี  11/2564 เม่ือวนั ท่ี  28 ธันวาคม 2564                   
อนุมติัให้จดัสรรเงินจากทุนสวสัดิการของสมาชิกและครอบครัว มาจดัสวสัดิการเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  
เพื่อส่งเสริมการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิกโดยมีรายละเอียดและเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่วงช้ันระดับการศึกษา 
1.1 ระดบัเตรียมอนุบาล – อนุบาล  ไดรั้บทุนคนละ    400  บาท 
1.2 ระดบัประถมศึกษาชั้นท่ี  1-3  ไดรั้บทุนคนละ     500   บาท 
1.3 ระดบัประถมศึกษาชั้นท่ี  4-6  ไดรั้บทุนคนละ   600 บาท 
1.4 ระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1-3  ไดรั้บทุนคนละ    700 บาท 
1.5 ระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 หรือ ปวช. ไดรั้บทุนคนละ    800 บาท 
1.6 ระดบัอุดมศึกษาปีท่ี 1-2 หรือ ปวส. ไดรั้บทุนคนละ    900 บาท 
1.7 ระดบัอุดมศึกษา ปีท่ี 3-4    ไดรั้บทุนคนละ 1,000 บาท 

  

2. คุณสมบัต ิ
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเป็นสมาชิกสมบูรณ์ถึงวนัคดัเลือก

ทุนการศึกษา ในวนัสุดทา้ยของการรับสมคัร 
2.2 เป็นสมาชิกท่ีไม่เคยผดินดัช าระหน้ีสหกรณ์ในปีท่ีขอรับทุน 
2.3 กรณีบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถเลือกใช้สิทธิขอรับทุนการศึกษาของ                

บิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหน่ึง เวน้แต่มีบุตรมากกว่า 1 คน ในช่วงชั้นเดียวกนั สามารถใช้
สิทธ์ิไดท้ั้งของบิดาและมารดา  

2.4 บุตรคนหน่ึงมีสิทธิขอรับทุนได้เพยีงหน่ึงทุนในแต่ละช่วงช้ันระดับการศึกษา 

และไม่ซ ้ำกบัช่วงช้ันระดับกำรศึกษำเดิม 
2.5 กรณีบุตรสมาชิกท่ีได้รับอนุมติัทุนการศึกษามาแล้ว แต่สมาชิกพน้สภาพจากการเป็นสมาชิก

สหกรณ์ก่อนท่ีบุตรจะไดรั้บทุนการศึกษาดงักล่าว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายเงิน 
 

3. หลกัฐานประกอบการขอรับทุน 
3.1 สูติบตัร หรือหลกัฐานท่ีแสดงการเป็นบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
3.2 หนงัสือรับรองของสถานศึกษา หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีแสดงวา่ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัใด 
3.3 กรณีท่ีช่ือ-สกุลของสมาชิกและบุตรสมาชิกท่ีขอรับทุนในเอกสารตามขอ้ 3.1 ไม่ตรงกนัให้แสดง
ส าเนาหนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือ สกุล (ถา้มี) 
3.4  ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงไทยหรือธ.ก.ส. เท่านั้น 

 



 

4. หลกัเกณฑ์การพจิารณา 
สหกรณ์ฯ พิจารณาจากคุณสมบติัท่ีก าหนด และเอกสารประกอบการยืน่ขอรับทุนฯ ของบุตรสมาชิกสหกรณ์ 

   5. วนั เวลา และสถานทีรั่บสมัคร 
 ก าหนดวันเวลารับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564  –  31 มกราคม 2565 ในวนัท าการของ
สหกรณ์ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ  ากดั 
 สมาชิกฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา ท่ีเวบ็ไซต์สหกรณ์  และยื่นใบสมคัร
ขอรับทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบไดด้ว้ยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณียม์ายงัส านกังานสหกรณ์ฯ 
  

6. ประกาศรายช่ือผู้ทีไ่ด้รับทุนการศึกษา 
  ทางสหกรณ์ฯ จะประกาศใหท้ราบผา่นทางเวบ็ไซต ์www.cmsahakorn.com ต่อไป 
 

 7. การมอบทุนสนับสนุนการศึกษา 
  การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสหกรณ์จะมอบทุนให้สมาชิกหรือบุตรของสมาชิก 
โดยวิธีโอนเงินเข้าบญัชีสมาชิกท่ีได้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ 
จ  ากดั ตามรายละเอียดขอ้ 3.4                        

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 
       

    (นายอินทปัตร  บุญทว)ี 
      ประธานกรรมการด าเนินการ 

  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั 
โทรศพัท ์ 053-277197-8  โทรสาร  053-277199   
 แจง้ขอ้มูลข่าวสาร LINE@ inu2692z และ LINE ID 330910cm 



 

 

ใบสมคัรขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุตร 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากดั 

1. ประวตัิส่วนตัว 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................ต  าแหน่ง........................................
สมาชิกเลขท่ี.................................. สังกดั อบต./ทต./ทม./อบจ...................................................มีความประสงค ์
จะขอรับทุนสนบัสนุนการศึกษาส าหรับบุตรในช่วงชั้นระดบัการศึกษา 
 เตรียมอนุบาล-อนุบาล        ประถมศึกษาชั้นท่ี 1-3     ประถมศึกษาชั้นท่ี 4-6     มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3              
 มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 หรือปวช.  อุดมศึกษาปีท่ี 1-2 หรือ ปวส.    อุดมศึกษาปีท่ี 3-4              

ใหแ้ก่ เด็กหญิง เด็กชาย นาย นางสาว ช่ือ-สกุล ................................................................................. 
ปัจจุบนัศึกษาอยูท่ี่                                                                                 ระดบัชั้น                                
เกิดวนัท่ี               เดือน                          พ.ศ.              อาย ุ           ปี  สัญชาติ                 ศาสนา     
ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้             
โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้                                             e-mail                                                                                                                          

2. ประวตัิครอบครัว 
ช่ือ-สกุล  บิดา       ...................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                    
ช่ือ-สกุล  มารดา    ...................................................................................................................                                                                                                                  
สถานภาพบิดามารดา    อยูร่่วมกนั    แยกกนัอยู ่   บิดาเสียชีวติ    มารดาเสียชีวติ 
จ านวนพี่นอ้งในครอบครัว                  คน (รวมผูข้อรับทุนดว้ย) ผูข้อรับทุนเป็นบุตรคนท่ี                        

3. เอกสารประกอบการขอรับทุน 
 3.1  ส าเนาสูติบตัร หรือหลกัฐานท่ีแสดงการเป็นบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 3.2   หนงัสือรับรองของสถานศึกษา ซ่ึงรับรองวา่ก าลงัศึกษาในระดบัใด 
 3.3  กรณีท่ีช่ือ-สกุลของสมาชิก และบุตรสมาชิกท่ีขอรับทุนในเอกสารตามขอ้ 3.1 ไม่ตรงกนั ให้แสดง
ส าเนาหนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือ-สกุล(ถา้มี) 
 3.4  ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงไทยหรือธ.ก.ส.เท่านั้น 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวมาทั้ งหมดและเอกสารประกอบการขอรับทุนเป็นความจริง               
ทุกประการ โดยไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ 
 

    ลงช่ือ                                  สมาชิกผูข้อรับทุน 
              (                                                 )   
             /        /                     

      
จนท. ผูรั้บเอกสาร  ลงวนัท่ี            /        /          เอกสารถูกตอ้ง   เอกสารไม่ถูกตอ้ง       ลงช่ือ ..........................................เจา้หนา้ท่ี   
 

                                              ลงช่ือ ...........................................ผูจ้ดัการ 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

 

(บุตร) 


