
 

 
 
 

ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
ท่ี  30 / 2565 

เรื่อง รับสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 
**************************** 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 67 (ก) (2) 
และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด วาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพย 
ครูสุรินทร จํากัด พ.ศ. 2543 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ          
ชุดท่ี 66 ครั้งท่ี 9/2565 คราวประชุมเม่ือ วันเสาร ท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติใหสหกรณฯ 
ประกาศรับสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565             
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ระดับประถมศึกษากําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
ทุนละไมเกิน 2,500  บาท 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตนกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
ทุนละไมเกิน 3,500 บาท  

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือเทียบเทา ปการศึกษา 2565 
 ทุนละไมเกิน 4,500 บาท 
4. ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา กําลังศึกษาอยูระดับอนุปริญญาปท่ี 1 หรือเทียบเทา หรือ

ระดับปริญญาตรี ปท่ี 1 ของสถาบันสถานศึกษา ปการศึกษา 2565 
 ทุนละไมเกิน 5,500 บาท 
5. นักเรียนท่ียื่นขอรับทุน ใหรับไดครั้งเดียวในแตละระดับ 
6. คุณสมบัติของผูสมัคร ขอรับทุนตามขอ 1,2,3 และ 4 ดังนี้ 

 6.1 เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด บุตรกําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือเทียบเทาในสถานศึกษาท่ี
เปดสอนระดับชั้นดังกลาวหรือกําลังศึกษาอยูระดับอนุปริญญาปท่ี 1 หรือเทียบเทา หรือระดับปริญญาตรีปท่ี  1 

 6.2  มีสัญชาติไทย 
                6.3  มีความประพฤติเรียบรอย    
  6.4  บุตรสมาชิกใดท่ีเคยรับทุนในระดับเดียวกันมากอนไมมีสิทธิยื่นขอรับทุนบุตร
สมาชิกในระดับเดียวกันอีก 
               6.5  เปนบุตรของสมาชิกท่ีไมเคยผิดนัดการสงเงินคาหุนและเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือ
ดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 1 ป นับถึงวันรับสมัครขอรับทุน 
        6.6 บุตรบุญธรรมไมมีสิทธิขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร 
 
 
 
 



7. หลักฐานการสมัคร 
       7.1 แบบคํารองสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
ประจาํป 2565 พรอมรูปถายบุตรสมาชิก ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน  1 รูป 
 7.2  สําเนาทะเบียนบานของบุตร   จํานวน    1   ฉบับ  
 7.3  หนังสือรับรองผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงนักศึกษากําลังศึกษาอยูหรือหนังสือรับรองจาก
สถานศึกษาอยูในแบบคํารองสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ หรือสําเนาใบเสร็จ        
การลงทะเบียน 
 7.4 สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสมาชิก จํานวน 1 ฉบับ                 

8. สามารถโหลดใบสมัครไดท่ี www.coopsurin.com              
9. การรับสมัคร ยื่นใบสมัครขอรบัทุนพรอมหลักฐาน ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 

ตั้งแตวันอังคาร ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธ ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 น.        
- 16.30 น. (เวนวันหยุดทําการสหกรณ)  

10. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติใหจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพย             
ครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 โดยคณะกรรมการดําเนินการ ภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือน 

     11. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
ประจําป 2565 ภายในวันท่ี 16 ของทุกเดือน 
 12. จายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2565 โดยคณะกรรมการดําเนินการ ภายหลัง
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ภายใน 5 วันทําการ   
 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน   
 
     ประกาศ   ณ   วันท่ี  15  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
 
 

(นายคําปุน  บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 

http://www.coopsurin.com/


     แบบคํารองสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
                       สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565       

                   **************************************************************************************** 
                                                                                                                                                                                                             

 ระดับ   ป.4   ม.1    ม.4 หรือเทียบเทา    อนุปริญญา / ปริญญาตร ี
 

1. ขาพเจา ………………..…………………….……..……….………………..……………………………….. 
สมาชิกสหกรณฯ เลขทะเบียนท่ี…………………………….……………..ตําแหนง………………………….……………… 
สังกัด……………………………………………………………...…….อําเภอ………………………..……………………..………….... จังหวัดสุรินทร 
โทรศัพท…………………………..…..…….. คูสมรสชื่อ……………………..…………………………………เลขทะเบียนท่ี………………………………
สังกัดโรงเรียน/วิทยาลัย……………….........………………….อําเภอ……….………………...จังหวัด…….………..….โทรศัพท………………..…. 

2. ขาพเจามีความประสงคยื่นแบบคํารองสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพย           
ครูสุรินทร จํากัด ใหแกบุตรของขาพเจาประจําปการศึกษา 2565 คือ.......………………………………….……………………………..……… 
เกิดวันท่ี ……….…… เดือน ……………………………. พ.ศ…………….     สอบไลได      ชั้นประถมศึกษาปท่ี   3           
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี   6       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  จาก 
โรงเรียน………………….………….………………..….  อําเภอ……………………………………………………จังหวัด……………………….……………. 

 ปจจุบันกําลังศึกษาระดับ               ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4          ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1                                                             
    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   4 หรือ เทียบเทา         ระดับอนุปริญญา  / ปริญญาตรีปท่ี  1   

ท่ีโรงเรียน / วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย……………….……………………………อําเภอ……………..………………..จังหวัด….……..…..…………… 
3. ขาพเจาขอรับรองวาบุตรของขาพเจาเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย รางกายสมบูรณ และเอาใจใสตอ

การศึกษาเลาเรียนดี ขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐาน เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับทุนมาพรอมนี ้ 
       (ลงชื่อ)………….………………………..……...บิดา / มารดา 
      ( ………………..……………….……………..………..) 

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

หนังสือรับรองของสถาบันท่ีกําลังศึกษา 
 
 ขาพเจา…………….……………………………………………..………….ตําแหนง……………..….……………………………................
โรงเรียน/วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย………….……………………….…………………อําเภอ……………….…………จังหวัด.…….…………………… 
ขอรับรองวา……………………………………………………………………………….บุตรของ………..…….……………………………………………..…… 
กําลังศึกษาระดับ       ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4         ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1     มัธยมศึกษาปท่ี  4 หรือเทียบเทา                                          
  ระดับอนุปริญญา  / ปริญญาตรีปท่ี 1     จริง 

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

                                          (……..…………………..…………………………….) 
                                     ตําแหนง………………….…………………………… 

                                        (ประทับตราสถาบันเปนสําคัญ) 
สวนท่ี 3 สําหรับเจาหนาท่ี 
 ไดตรวจเอกสารหลักฐานการสมคัรมีเอกสารดังนี ้

  แบบคํารองสมัครขอรบัทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2565 
  รูปถาย 1 น้ิว จํานวน 1 ใบ (รูปบุตรสมาชิกท่ีขอรับทุนฯ) 
  สําเนาทะเบียนบานของบุตร จํานวน   1   ฉบับ 
  หนังสือรับรองของสถานศึกษาหรือสําเนาใบเสร็จการลงทะเบียน ระดับการศึกษา  ป.4 , ม.1 , ม.4 หรือเทียบเทา , 

ระดับอนุปริญญา / ปรญิญาตร ี
  สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสมาชิก จํานวน   1   ฉบับ 
  รับสมัครวันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ. ..................... 
 
         (ลงช่ือ)..........................................................ผูรบัสมคัร 

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

รูปถาย 1 นิ้ว 
ของบุตรสมาชิก 

สวนท่ี 2 สําหรับสถาบัน 


	ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

