ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจาปี 2563
*****************
อาศัยอานาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่
สมาชิก พ.ศ. 2561 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 23 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้กาหนดจานวนและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจาปี 2563 ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด ประจาปี 2563 ดังนี้
1.1 ให้ทุนแต่ระดับ จานวน 8 ระดับ คือ
1.1.1 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาลสูงสุด
1.1.2 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1.1.3 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.1.4 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.1.5 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.1.6 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ ปวช. 2
1.1.7 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ ปวส. 2
1.1.8 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย
1.2 จัดสรรเงินให้ตามโครงการของคณะกรรมการดาเนินการ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท
ข้อ 2. คุณสมบัติของบุตรและสมาชิกที่จะได้รับทุนการศึกษามีดังนี้
2.1 ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด ซึ่งเป็นสมาชิก
สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 ต้องกาลังเรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อาชีวศึกษา หรือ
อนุปริญญา และปริญญาตรี ในวันที่รับทุน
2.3 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนในสถานศึกษา โดย
หัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองและประทับตราสถานศึกษา
ข้อ 3. การขอรับทุน
3.1 ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตรของตน
เป็นผู้ยื่นใบสมัคร เพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อหน่วยงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด
3.2 ต้องใช้แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด โดยกรอก
ข้อความต่าง ๆ พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ถูกต้องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
3.3 การยื่นคาขอรับทุนการศึกษาของบุตร ให้ยื่นระหว่างวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่
30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์

2
ข้อ 4 การพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุนการศึกษาให้ถือปฏิบัติดังนี้
4.1 ทุนระดับชั้นอนุบาล 3, ทุนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ทุนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,
ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ทุนระดับ ปวช. 3, ทุนระดับ ปวส. 2 และทุนระดับ
ปริญญาตรี ปีสุดท้าย ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เป็นผู้กลั่นกรอง แล้วแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
4.2 การพิจารณาให้ทุนการศึกษาทุกระดับให้พิจารณาเป็นไปตามประกาศว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา
แก่บุตรสมาชิก ประจาปี 2563
ข้อ 5. กาหนดให้ทุนการศึกษาภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายสมคิด ปัญญาแก้ว)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด

วันที่เป็นสมาชิก.............................................
อายุการเป็นสมาชิก........................................
เคยได้รับทุนการศึกษาปี.............ระดับ...........
ชื่อบุตรที่ได้รบั ทุน...........................................
.......................................................................

หน่วย……………………………..…………..
ระดับการศึกษา…………………………….
ใบขอรับทุนการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด
ประจาปีการศึกษา 2563
เขียนที่……………………………………..………………
วันที่…….…เดือน………………………..พ.ศ…………

ประวัติส่วนตัวของนักเรียน/นักศึกษา
ชื่อ - สกุล (ด.ญ. / ด.ช. / นาย / น.ส.)……….…………………………………………..………………………………………………..………
เกิดวันที่……..……เดือน………………..……….…..….พ.ศ……………… อายุ……………….ปี เชือ้ ชาติ…………………….……………
สัญชาติ…………. ศาสนา …………………บิดาชื่อ.......................................................มารดาชื่อ..........................................
ปัจจุบันศึกษาอยู่ในสถานศึกษา.....................…………………….. ระดับ/ชั้น ………………..….…………ในปีการศึกษา 2563
ภูมิลาเนาเดิมบ้านเลขที่ ………………..หมู/่ เขต ……….…….. ถนน ……………….…………….. ตาบล ……………….………………
อาเภอ………………...….…………. จังหวัด…………..…………...….. รหัสไปรษณีย์……….………….. โทรศัพท์ ………………………
ปัจจุบันพักอยู่กับ (เขียน  ลงหน้าข้อความ )
 บิดา
 มารดา
 ญาติ
 ขออาศัยอยู่เพื่อการศึกษา เช่น วัด หอพัก ฯลฯ ชื่อเจ้าของที่พัก………………………..……………………….………………
เกี่ยวข้องกับ นักเรียน/ นักศึกษา คือ …………………………………………………….…………………………………….…………………
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่………….……. ถนน……………………..………….. ตาบล ……………………………………
อาเภอ …………………………จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………….. โทรศัพท์ ………………..………………
สมาชิกผู้ขอรับทุนให้บุตร
1. ชื่อ-สกุล สมาชิกผู้ขอรับทุนให้บุตร (นาย / นาง)………………………………………..………………….……………………………
อาชีพ ……………………………ตาแหน่ง …………………………………...…….. เป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด
สมาชิกเลขทะเบียน...............……….………..………สังกัดหน่วย/โรงเรียน……………………………………………………………….
อาเภอ ……………………..………………มีรายได้เดือนละ ………………..……..…… บาท มีค่าหุ้น …………………...……..… บาท
อายุการเป็นสมาชิก…………..……….ปี .......................เดือน
 เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด เลขที่.........................................................
2. ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง)……………………………………………………………….………………………………………………..
อาชีพ ……………………………ตาแหน่ง ………….………………………..…….. เป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด
สมาชิกเลขทะเบียน...............……….………..………สังกัดหน่วย/โรงเรียน……………………………………………………………….
อาเภอ ……………………..………………มีรายได้เดือนละ ………………..……..…… บาท มีค่าหุ้น …………………...……..… บาท
อายุการเป็นสมาชิก…………..……….ปี .......................เดือน
 เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด เลขที่.........................................................
สถานภาพของสมาชิก (เขียน  ลงหน้าข้อความ)
 อยู่ด้วยกัน
 หย่า
 หม้าย

-2จานวนบุตร ……………………. คน เป็นชาย ………………………. คน เป็นหญิง ………………………คน
ขอรับทุนให้บุตรคนที่ ……………….. จานวนบุตรที่มีรายได้แล้ว ………………….. คน
จานวนบุตรที่อยู่ในความอุปการะของสมาชิก …………………….. คน
จานวนบุตรทั้งหมด
ก.
ข.
ค.
ง.

ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน
กาลังศึกษาเล่าเรียน
ออกจากโรงเรียนแล้วยังไม่มีอาชีพ
ประกอบอาชีพแล้ว

……………..……….. คน
……………..………. คน
……………………… คน
……………………… คน

จานวนบุตรที่กาลังศึกษาอยู่ ………………………. คน แยกเป็น
ก. เป็นระดับประถมศึกษา
……………..……….. คน
ข. เป็นระดับมัธยมศึกษา
………………..…….. คน
ค. เป็นระดับอาชีวะศึกษา
………………………. คน
ง. เป็นระดับอุดมศึกษา
…………..………….. คน
ทุนการศึกษาที่บุตรเคยได้รับมาแล้ว
1. ปีการศึกษา…………. ชื่อทุน ……………………………….………………………. จานวนเงิน …………….……… บาท
2. ปีการศึกษา………… ชื่อทุน ……………………………….………………………. จานวนเงิน ……………….…… บาท
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………..…………… สมาชิกผู้ขอรับทุนให้บุตร
(………….…….……………………….)

ขอให้สมาชิกกรอกรายละเอียดด้วยความเป็นจริง หากไม่เป็นความจริงท่านจะหมดสิทธิในการรับพิจารณา

หนังสือรับรองของสถานศึกษา
เขียนที่……………………………………..……………………
วันที่………………………………………………………………
ข้าพเจ้า……………………………….……………….. ตาแหน่ง …………..………………..………………
ขอรับรองว่า ………………………………………………………………………………………………………………………………
เป็นนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา....………………………………………………………………………………………
กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………………………………………………………………………………………………
มีความประพฤติ………………...……………………………………………………………………………………………………….
มีความสามารถพิเศษ………….………………………..……………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ……………………………………………………
(………………………………..………………..)
ตาแหน่ง …………………………………..…………….
เอกสารประกอบใบสมัคร
1. สาเนาทะเบียนบ้านของบุตร
2. เอกสารแจ้งรับรองบุตร (กรณีบุตรบุญธรรม)

หมายเหตุ

1. หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ หรือ สถานศึกษา
2. ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้รักษาการ หรือ
หัวหน้างานทะเบียน หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประทับตราสถานศึกษา

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระ
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด
ประจาปี 2563
************************

อาศัยอานาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่
สมาชิก พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 53 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้กาหนดจานวนทุนและเงื่อนไขการให้สนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์ การศึกษา
อิสระ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด ประจาปี 2563 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิกที่จะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์
การศึกษาอิสระ ประจาปี 2563 ดังนี้
1.1 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด ไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันที่ขอยื่นรับทุน
สนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
1.2 ในปีที่ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ต้องผ่านการสอบเค้าโครงงานวิจัยและมีหนังสือ
รับรองจากสถาบันการศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาในระดับดังกล่าว ตามรูปแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนดไว้
1.3 ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรครู
1.4 ต้องมีคารับรองหรือการขออนุญาตการศึกษาต่อจากหน่วยงานหรือหัวหน้าสถานศึกษาต้นสังกัด
ข้อ 2. การขอรับทุน
1.1 ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด ที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา
เป็นผู้ยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาต่อหน่วยงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด
2.2 ต้องใช้แบบฟอร์มการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด
โดยกรอกข้อความต่าง ๆ พร้อมแนบเอกสารที่ถูกต้องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
2.3 การยื่นคาขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ให้ยื่นระหว่างวันที่ 1 เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ข้อ 3. การพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ให้ถือปฏิบัติดังนี้
3.1 การพิจารณาอนุมัติ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด เป็นผู้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองแล้วแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
3.2 การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ให้พิจารณาเป็นไปตามประกาศว่าด้วย
ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาของสมาชิก ประจาปี 2563
ข้อ 4. กาหนดให้ทุนการศึกษาภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายสมคิด ปัญญาแก้ว)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด

หน่วย…………………………………..
ระดับการศึกษา………….….……..………..

ใบขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด
ประจาปีการศึกษา 2563
เขียนที่………………..……………….….……………
วันที่…….…เดือน…………..………..พ.ศ…………

ประวัติส่วนตัวของสมาชิก
ชื่อ - สกุล ( นาย / นาง / น.ส.) ……..…………………………………….……………………………………………………………..………
เกิดวันที่……..……เดือน………………….……..….…..….พ.ศ……………..……อายุ……………….ปี เชื้อชาติ………….………………
สัญชาติ……………..………. ศาสนา …………….……ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ที่.......................……………………………………..
ระดับ......…………………………….………………ในปีการศึกษา ........................... ภูมิลาเนาเดิมบ้านเลขที่ ………………..
หมู่/เขต ………….. ถนน ……………………..………….. ตาบล ……………………….…………อาเภอ…………………..….………….
จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณีย์……….………….. โทรศัพท์ …………..……………………………… ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่………………..หมู/่ เขต ………….. ถนน …………………..……….. ตาบล ………………………อาเภอ…………………..…….
จังหวัด.................……………….. รหัสไปรษณีย์…….………….. โทรศัพท์ …………………….……………
ปัจจุบันทางานอยู่ที่………………………………………………สถานที่ทางาน.........................................................................
ตาแหน่ง.......................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด เลขที่.............................
สังกัดหน่วย / โรงเรียน................................................................อาเภอ ……………….………จังหวัด ....……………………
มีรายได้เดือนละ....................................บาท มีค่าหุ้น.....................................บาท
เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จากัด เลขที่ ...............................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………………… สมาชิกผู้ขอรับทุน
(……………….……………………….)

 ขอให้สมาชิกกรอกรายละเอียดด้วยความเป็นจริง หากไม่เป็นความจริงท่านจะหมดสิทธิในการรับพิจารณา 

หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา
เขียนที่…………………….………..………………
วันที่………………………………………….…………………………
ข้าพเจ้า………………………………………………….. ตาแหน่ง …………..…………….………………
ขอรับรองว่า ……………………………………………………………………………………………………………………………
เป็นนักศึกษาของ.....................................…………..…………………………..……………………………………………
กาลังศึกษาอยู่ในระดับ..........................................................................ปีที่.............................................
ได้สอบผ่านโครงร่างการวิจัยเรื่อง....……………………………………………………………………………………………
เมื่อวันที่...................เดือน................................พ.ศ.....................
(ลงชื่อ) ………………………………………………
(……………………………………………..)
ตาแหน่ง …………………………………………….
เอกสารประกอบใบสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
2. ...................................................................................................
3. ...................................................................................................
4. ...................................................................................................
5. ...................................................................................................
6. ...................................................................................................
หมายเหตุ

1. หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ หรือ สถานศึกษา
2. ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้รักษาการ หรือ
หัวหน้างานทะเบียน หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประทับตราสถานศึกษา

