
 

 

 

ประกาศ   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด 

เรื่อง    รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 
**************************** 

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด  พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 12/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2564  มติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด   
ประกาศรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ประจำปี 2564  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ระดับประถมศึกษา  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  ทุนละไม่เกิน 2,500  บาท 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ทุนละไม่เกิน 3,500 บาท 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2564                             
    ทุนละไม่เกิน  4,500 บาท 
4. ระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า /ระดับปริญญาตรีปีที่ 1  
    ของสถาบันสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทุนละไม่เกิน   5,500 บาท 
5. นักเรียนที่ยื่นขอรับทุน ให้รับได้ครั้งเดียวในแต่ละระดับ 
6. คุณสมบัติของผู้สมัคร ขอรับทุนตามข้อ 1,2,3 และ 4 

6.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์บุตรกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที ่ 1 หรือกำลังศึกษาอยู ่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาที ่เปิดสอนระดับชั ้นดังกล่าว               
หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า / ระดับปริญญาตรีปีที่  1 

6.2  มีสัญชาติไทย 
6.3  มีความประพฤติเรียบร้อย 
6.4  บุตรสมาชิกใดที่เคยรับทุนในระดับเดียวกันมาก่อน ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนบุตรสมาชิกในระดับ 

เดียวกันอีก 
6.5 เป็นบุตรของสมาชิกท่ีไม่เคยผิดนัดการส่งเงินค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย 

ภายในระยะเวลา  1  ปี  นับถึงวันรับสมัครขอรับทุน 
6.6 บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 

7. หลักฐานการสมัคร 
7.1 แบบคำร้องสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 256  พร้อมรูปถ่าย 

บุตรสมาชิก ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  ใบ 
7.2  สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร   จำนวน    1   ฉบับ 
7.3  หนังสือรับรองผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งนักศึกษากำลังศึกษาอยู่หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 

อยู่ในแบบคำร้องสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ หรือสำเนาใบเสร็จการลงทะเบียน 

 



 

 8. สามารถโหลดใบสมัครได้ที ่www.coopsurin.com  

9. การรับสมัคร ยื่นใบสมัครขอรับทุนพร้อมหลักฐาน ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด ตั้งแต่ 

วันที่ 13 กรกฎาคม  2564  ถึง วันที่ 28 สิงหาคม  2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.   (เว้นวันหยุดทำการสหกรณ์) 

10.   ตรวจสอบคุณสมบัติโดยคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 14-15 กันยายน 2564 

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกวันที่ 18 กันยายน 2564 

12. จ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่  10  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
(นายคำปุ่น  บุญเชิญ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.coopsurin.com/


      
แบบคำร้องสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ ประจำปี 2564 
****************************************************************************************                                                                                                                     

ระดับ   ป.4   ม.1    ม.4 หรือเทียบเท่า    อนุปริญญา / ปริญญาตรี 
1. ข้าพเจ้า (นาย, นาง)……………………………..……….………………..……………………………….. 

สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขทะเบียนที่…………………………….……………..ตำแหน่ง………………………….……………… 
สังกัด……………………………………………………………...…….อำเภอ………………………..……………………..………….... จังหวัดสุรนิทร์ 
โทรศัพท์…………………………..…..…….. คู่สมรสชื่อ……………………..……………………………เลขทะเบียนที…่……………………………
สังกัดโรงเรียน/วิทยาลัย……………….........………………….อำเภอ……….………………...จังหวัด…….………..….โทรศัพท…์……………..…. 

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ยื่นแบบคำร้องสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุรินทร์ จำกัด  ให้แก่บุตรของข้าพเจ้าประจำปีการศึกษา  2564  คือ ………………………………….……………………………..…………… 
เกิดวันที่ ……….…… เดือน ……………………………. พ.ศ…. ………….     สอบไล่ได้      ชั้นประถมศึกษาปีที่   3           
  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
จาก โรงเรียน………………….………….……………..….  อำเภอ……………………………………………………จังหวัด……………………….……… 
 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับ        ชั้นประถมศึกษาปีที่  4          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                             
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 หรือเทียบเท่า           ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า  / ปริญญาตรีปีที่  1   
ที่โรงเรียน / วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย……………….……………………………อำเภอ……………..………………..จังหวัด ….……..…..…………… 

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบุตรของข้าพเจ้าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ร่างกายสมบูรณ์ และเอาใจใส่ต่อ
การศึกษาเล่าเรียนดี ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐาน เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับทุนมาพร้อมนี้  

       (ลงชื่อ)………….………………………..……...บิดา / มารดา 
      ( ………………..……………….……………..………..) 

                สมาชิกเลขทะเบียน……………………….……….… 
       

หนังสือรับรองของสถาบันที่กำลังศึกษา 
 

 ข้าพเจ้า…………….……………………………………………..………….ตำแหน่ง……………..….……………………………................
โรงเรียน/วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย………….……………………….…………………อำเภอ……………….…………จังหวัด.…….…………………… 
ขอรับรองว่า……………………………………………………………………………….บุตรของ………..…….……………………………………………..…… 
กำลังศึกษาระดับ     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     มัธยมศึกษาปีที่  4 หรือเทียบเท่า                                          
  ระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  / ปริญญาตรีปีที่ 1     จริง 

                         

                                 (ลงชื่อ) …………………………………………………... 
                                          (……..…………………..…………………………….) 
                                     ตำแหน่ง………………….…………………………… 

                                        (ประทับตราสถาบันเป็นสำคัญ) 
ส่วนที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที ่
 ได้ตรวจเอกสารหลักฐานการสมคัรมีเอกสารดังนี้ 

  ใบสมัครขอรับทุนส่งเสรมิการศึกษาบุตร 
  รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (รูปบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนฯ) 
  สำเนาทะเบียนบา้นของบุตร   1   ฉบับ 
  หนังสือรับรองของสถานศึกษาหรือสำเนาใบเสร็จการลงทะเบยีน ระดับการศึกษา  ป.4 , ม.1 , ม.4 หรือเทียบเท่า , 

ระดับอนุปริญญา / ป.ตร ี
  รับสมัครวันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ. ..................... 
 
         (ลงช่ือ)..........................................................ผู้รบัสมคัร 

             (............................................................) 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 
ของบุตรสมาชิก 

ส่วนที่ 2 สำหรับสถาบัน 


