ประกาศ
สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด
เรื่อง ทุนสงเสริมการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำป 2565
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ชุดที่ 44
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ไดพิจารณาอนุมัติใหประกาศเรื่องทุนสงเสริมการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก
ประจำป 2565 ดังนี้
1) คุณสมบัติผูสมัคร
(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด
และมีบุตร แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรที่เสนอขอรับทุนมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 กำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 มีความประพฤติเรียบรอยและตั้งใจศึกษาเลาเรียน
1.3 ไมเปนผูไดรับทุนการศึกษาอื่นใดในปที่ขอรับทุน โดยผูบังคับบัญชาของสมาชิกเปนผูรับรอง
(2) สมาชิกที่มีบตุ รอยูระหวางการศึกษาหลายคน มีสทิ ธิ์ยื่นขอรับทุนใหแกบุตรได 1 คน
(3) เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป ติดตอกัน
(4) เปนสมาชิกที่ยังไมเคยไดรบั ทุนตามระเบียบนี้ หรือเคยไดรับทุนตามระเบียบนี้มาแลวเกิน 5 ป
(นับตามปปฏิทิน)
2. การสมัครขอรับทุน
(1) กรอกใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอรมแนบทายประกาศใหละเอียดถูกตองสมบูรณ
และใหผูเกี่ยวของลงนามใหเรียบรอยครบถวน (ใบสมัครขอรับแบบฟอรมไดที่สำนักงานสหกรณ
หรือ Download ไดที่ www.ombon-ubon.com ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป)
(2) แนบสำเนาหลักฐานประกอบเพื่อเสริมคุณลักษณะของสมาชิก/หรือบุตรของสมาชิกผูขอรับทุน
(ถามี) โดยใหผูสมัครขอรับทุนเปนผูร ับรองสำเนาเอกสาร
(3) ยื่นใบสมัครขอรับทุนพรอมเอกสาร (ตาม (1), (2)) ดวยตนเองที่สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2565 หรือสงใบสมัครทางไปรษณียถ ึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด เลขที่ 171/1 ถนนพนม ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2565
.../3) การพิจารณา...

- 2 3) การพิจ ารณาจัด สรรทุน คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการที่ ไดรับ มอบหมายขอสงวนสิทธิ์
ในการที่จ ะพิ จารณาจัด สรรหรืออนุมัติทุนให เปน ไปตามหลัก เกณฑ วิธีก าร แห งระเบี ยบสหกรณวาด วยทุ นส งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2565 โดยผลการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการถือเปนยุติ
4) การประกาศผลการพิ จารณาสมาชิ กผู ได รับ ทุน ภายหลั งจากการประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น การ
ประจำเดื อ นกรกฎาคม 2565 ณ สำนั ก งานสหกรณ อ อมทรั พ ย ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จำกั ด หรื อ
www.ombon-ubon.com
5) มอบทุน ส งเสริม การศึ กษาสำหรับ บุต รสมาชิก โดยสหกรณ โ อนเข าบัญ ชีธ นาคารกรุงไทยของสมาชิ ก
ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินประจำเดือนกรกฎาคม 2565
จึงประกาศใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายอภัย สบายใจ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

โทร. 0 4525 4102 , 0 4524 3223
โทรสาร 0 4525 4102
มือถือ 08 1389 9219

ใบสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด
เขียนที่......................................................................
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ...................
1. ชื่อ..................................................................................เลขทะเบียนที่...................... ตำแหนง................................................
โรงเรียน/หนวยงาน.............................................................ตำบล.............................................อำเภอ.....................................
จังหวัด.......................................สังกัด........................................................................ ไดรับเงินเดือน................................บาท
เงินวิทยฐานะ.............................บาท เงินประจำตำแหนง.............................บาท รวมเงินไดรายเดือน.............................บาท
ที่อยู บานเลขที่.......................หมูที่.......ถนน................................ตำบล..............................อำเภอ..........................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท.....................................มือถือ.......................................
2. ขอมูลของคูสมรส
ถึงแกกรรม
มีชวี ิต
อยูรวมกัน
หยา
ประกอบอาชีพ............................ที่ทำงาน..............................................................................................................................
เงินไดรายเดือน.......................บาท ที่อยูบานเลขที่....................หมูที่.........ถนน..........................ตำบล...............................
อำเภอ..............................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย..............โทรศัพท...........................มือถือ..............................
3. ขอมูลการรับทุน
ไมเคยไดรับทุนการศึกษาบุตร
เคยไดรับทุนการศึกษาเมื่อป พ.ศ............................
4. จำนวนบุตรที่ยังอยูในความอุปการะ
ลำดับ
อายุ
สถานศึกษา อำเภอ สังกัด
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
หมายเหตุ
ที่
(ป)
(กรณีกำลังศึกษาอยู)

5. ขอรับทุนสำหรับบุตร ลำดับที่...........คือ..............................................................
6. เอกสารที่แนบประกอบการขอรับทุนครั้งนี้
(1) สำเนาบัตรนักเรียน,นักศึกษา หรือใบรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา
จำนวน............ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบานของบุตรสมาชิกผูขอรับทุนการศึกษา
จำนวน............ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบานหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา
จำนวน............ฉบับ
(4) ใบรับรองความประพฤติ
จำนวน............ฉบับ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลที่กรอกขางตนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏวาขอมูลเปนเท็จขาพเจายอมให ตัดสิทธิ์
การสมัครรับทุนครั้งนี้
(ลงชื่อ).............................................สมาชิกผูขอรับทุน
(ลงชื่อ).............................................. ผูบังคับบัญชาสมาชิก
(............................................)
(............................................)
ตำแหนง..........................................
ตำแหนง..........................................
หมายเหตุ : 1. สมาชิกที่บุตรเคยไดรับทุนการศึกษาจากสหกรณแลวยังไมครบหาป จะไมไดรบั สิทธิ์ในการพิจารณาในครั้งนี้
2. ใหผูขอรับทุนแนบเอกสารที่รับรองวาเปนนักเรียน นิสติ หรือนักศึกษา ของสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู
มาดวย เชน ใบรับรองการเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เปนตน

