
 

 
 
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
ที่   010/2565 

เร่ือง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้ งที่   9/2565 เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2565                  
อนุมตัิให้จดัสรรเงินจากทุนสวสัดิการของสมาชิกและครอบครัว มาจดัสวสัดิการเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  
เพื่อส่งเสริมการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิกโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่วงชั้นระดับการศึกษา 
1.1 ระดบัเตรียมอนุบาล – อนุบาล  ไดร้ับทุนคนละ    400  บาท 
1.2 ระดบัประถมศึกษาช้ันที่  1-3  ไดร้ับทุนคนละ     500   บาท 
1.3 ระดบัประถมศึกษาช้ันที่  4-6  ไดร้ับทุนคนละ   600 บาท 
1.4 ระดบัมธัยมศึกษาช้ันปีที่ 1-3  ไดร้ับทุนคนละ    700 บาท 
1.5 ระดบัมธัยมศึกษาช้ันปีที่ 4-6 หรือ ปวช. ไดร้ับทุนคนละ    800 บาท 
1.6 ระดบัอุดมศึกษาปีที่ 1-2 หรือ ปวส. ไดร้ับทุนคนละ    900 บาท 
1.7 ระดบัอุดมศึกษา ปีที ่3-4    ไดร้ับทุนคนละ 1,000 บาท 

  

2. คุณสมบัติ 
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับตั้งแต่วนัที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ถึงวันคดัเลือก

ทุนการศึกษา ในวนัสุดทา้ยของการรับสมคัร 
2.2 เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดช าระหน้ีสหกรณ์ในปีที่ขอรับทุน 
2.3 กรณีบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถเลือกใช้สิทธิขอรับทุนการศึกษาของ                

บิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหน่ึง เวน้แต่มีบุตรมากกว่า 1 คน ในช่วงช้ันเดียวกนั สามารถใช้
สิทธ์ิไดท้ั้งของบิดาและมารดา  

2.4 บุตรคนหน่ึงมีสิทธิขอรับทุนได้เพียงหน่ึงทุนในแต่ละช่วงชั้นระดับการศึกษา 

และไม่ซ ้ำกับช่วงชั้นระดับกำรศึกษำเดิม 
2.5 กรณีบุตรสมาชิกที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามาแล้ว แต่สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก

สหกรณ์ก่อนที่บุตรจะไดร้ับทุนการศึกษาดงักล่าว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายเงิน 
 

3. หลักฐานประกอบการขอรับทุน 
3.1 สูติบตัร หรือหลกัฐานที่แสดงการเป็นบุตรที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
3.2 หนังสือรับรองของสถานศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัใด 
3.3 กรณีที่ช่ือ-สกุลของสมาชิกและบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนในเอกสารตามขอ้ 3.1 ไม่ตรงกนัให้แสดง
ส าเนาหนังสือส าคญัการเปลี่ยนช่ือ สกุล (ถา้มี) 
3.4  ส าเนาหน้าบญัชีธนาคารกรุงไทยหรือธ.ก.ส. เท่าน้ัน 

 



 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
สหกรณ์ฯ พิจารณาจากคุณสมบตัิที่ก าหนด และเอกสารประกอบการยื่นขอรับทุนฯ ของบุตรสมาชิกสหกรณ์ 

   5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ก าหนดวันเวลารับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  –  20 มกราคม 2566 ในวนัท าการของ
สหกรณ์ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นเชียงใหม่ จ ากดั 
 สมาชิกฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา ที่เว็บไซต์สหกรณ์  และยื่นใบสมคัร
ขอรับทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบได้ดว้ยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณียม์ายงัส านักงานสหกรณ์ฯ 
  

6. ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 
  ทางสหกรณ์ฯ จะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.cmsahakorn.com ต่อไป 
 

 7. การมอบทุนสนับสนุนการศึกษา 
  การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสหกรณ์จะมอบทุนให้สมาชิกหรือบุตรของสมาชิก 
โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ 
จ ากดั ตามรายละเอียดขอ้ 3.4                        

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

  ประกาศ ณ วนัที่  31 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 
       

    (นายอินทปัตร  บุญทวี) 
      ประธานกรรมการด าเนินการ 

  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นเชียงใหม ่ จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นเชียงใหม่ จ ากดั 
โทรศพัท์  053-277197-8  โทรสาร  053-277199   
 แจ้งขอ้มูลข่าวสาร LINE@ inu2692z และ LINE ID 330910cm 



 

             ใบสมัครขอรับทุนสนับสนนุการศึกษาส าหรับบตุร 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
 

1. ประวัติส่วนตัว 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................ต าแหน่ง....................... .................
สมาชิกเลขที่.................................. สังกดั อบต./ทต./ทม./อบจ...................................................มีความประสงค์ 
จะขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุตรในช่วงช้ันระดบัการศึกษา 
 

❑ เตรียมอนุบาล-อนุบาล       ❑ ประถมศึกษาช้ันที่ 1-3    ❑ ประถมศึกษาช้ันที่ 4-6    ❑ มธัยมศึกษาปีที่ 1-3              
❑ มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือปวช. ❑ อุดมศึกษาปีที่ 1-2 หรือ ปวส.   ❑ อุดมศึกษาปีที่ 3-4 

ให้แก่ ❑เด็กหญิง ❑เด็กชาย ❑นาย ❑นางสาว ช่ือ-สกุล ................................................................................. 
ปัจจุบนัศึกษาอยู่ที่                                                                                 ระดบัช้ัน                                
เกิดวนัที่               เดือน                          พ.ศ.              อายุ            ปี  สัญชาติ                 ศาสนา     
ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้             
โทรศพัท์ทีส่ามารถติดต่อได ้                                             e-mail                                                                                                                          

2. ประวัติครอบครัว 
ช่ือ-สกุล  บิดา       ........................................................... ........................................................                                                                                                                                                                                                                    
ช่ือ-สกุล  มารดา    ...................................................................................................................                                                                                                                  
สถานภาพบิดามารดา  ❑  อยู่ร่วมกนั  ❑  แยกกนัอยู่  ❑  บิดาเสียชีวิต  ❑  มารดาเสียชีวิต 
จ านวนพี่น้องในครอบครัว                  คน (รวมผูข้อรับทุนดว้ย) ผูข้อรับทุนเป็นบุตรคนที่                        

3. เอกสารประกอบการขอรับทุน 
 3.1  ส าเนาสูติบตัร หรือหลกัฐานที่แสดงการเป็นบุตรที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 3.2   หนังสือรับรองของสถานศึกษา ซ่ึงรับรองว่าก าลงัศึกษาในระดบัใด หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่า
ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัใด 
 3.3  กรณีที่ช่ือ-สกุลของสมาชิก และบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนในเอกสารตามขอ้ 3.1 ไม่ตรงกนั ให้แสดง
ส าเนาหนังสือส าคญัการเปลีย่นช่ือ-สกุล(ถา้มี) 
 3.4  ส าเนาหน้าบญัชีธนาคารกรุงไทยหรือธ.ก.ส.เท่าน้ัน 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาทั้ งหมดและเอกสารประกอบการขอรับทุนเป็นความจริง               
ทุกประการ โดยไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ 
    ลงช่ือ                                  สมาชิกผูข้อรับทุน 
              (                                                 )   
             /        /                     

      
จนท. ผูร้ับเอกสาร  ลงวนัที่            /        /         ❑ เอกสารถูกตอ้ง  ❑ เอกสารไม่ถูกตอ้ง       ลงช่ือ ..........................................เจ้าหน้าที่   
 

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

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

 

(บุตร) 


