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ใบสมัครขอรับทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด
เขียนที......................................................................
.* .....................................................................
วันที..........เดือน..............................
..............................พ.ศ...................
1. ชื* อ.........................................................เลขทะเบี
.........................................................
ยนที.............สังกัด/โรงเรี ยน.....................
......................................................................
ตําบล........................................อํอําเภอ.................................จั
เภอ
งหวัด...............................เงิเงินได้รายเดือน.........................บาท
น
ทีอยู่ บ้านเลขที.......................หมู่ที.......ถนน................................ตํ
.......
าบล..............................
..............................อําเภอ........................................
จังหวัด..................................รหั
รหัสไปรษณี ย.์ ..........................โทรศัพท์..................................มื
.................................. อถือ......................................
2. ข้ อมูลของคู่สมรส
ถึงแก่กรรม
มีชีวติ
อยูร่ ่ วมกัน
หย่า
ประกอบอาชีพ............................ทีทีทํางาน...................................................................................................................
งาน..............................................................................................................................
เงินได้รายเดือน.......................บาท ทีอยูบ่ า้ นเลขที....................หมู่ที.........ถนน..........................
..........................ตําบล...............................
อําเภอ..............................จังหวัด.......................รหั
....................... สไปรษณี ย.์ .............โทรศัพท์...........................มื
........................... อถือ.............................
3. ข้ อมูลการรับทุน
ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตร
เคยได้รับทุนการศึกษาเมือปี
อ พ.ศ.........................
4. จํานวนบุตรทีย* ังอยู่ในความอุปการะ
ลําดับ
อายุ
สถานศึกษา อําเภอ สังกัด
ชือ-สกุล
หมายเหตุ
ระดับชั=น
ที
(กรณี
กรณี กาํ ลังศึกษาอยู)่
(ปี )

5. ขอรับทุนสํ าหรับบุตร ลําดับที.* ..........คืคือ..............................................................
6. เอกสารที*แนบประกอบการขอรับทุนครั3งนี3
(1) สําเนาบัตรนักเรี ยน,นันักศึกษา หรื อใบรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา
จํานวน............ฉบั
นวน
บ
(2) สําเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิกผูข้ อรับทุนการศึกษา
จํานวน............ฉบั
นวน
บ
(3) สําเนาทะเบียนบ้านหรื
หรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบิดา-มารดา
า
จํานวน............ฉบั
นวน
บ
(4) ใบรับรองความประพฤติ
จํานวน............ฉบั
นวน
บ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลทีกรอกข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ หากปรากฏว่าข้อมูลเป็ นเท็จข้าพเจ้ายอมให้ตดั สิ ทธิ<
การสมัครรับทุนครั=งนี=
(ลงชือ).............................................สมาชิ
สมาชิกผูข้ อรับทุน
(ลงชือ)..............................................
).............................................. ผูบ้ งั คับบัญชาสมาชิก
(............................................)
(............................................)
ตําแหน่ง..........................................
ตําแหน่ง..........................................
หมายเหตุ : 1. สมาชิกทีบุตรเคยได้รัรับทุนการศึกษาจากสหกรณ์แล้วยังไม่ครบห้าปี จะไม่ได้รับสิ ทธิ<ในการพิจารณา
ในครั=งนี=
2. ให้ผขู ้ อรับทุนแนบเอกสารทีรับรองว่าเป็ นนักเรี ยน นิสิต หรื อนักศึกษา ของสถาบันการศึกษา
ทีกําลังศึกษาอยูม่ าด้วย เช่น ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา เป็ นต้น

