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ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั

1. ชื*อ.........................................................
 ตาํบล........................................อาํเภอ
 ทีอยู ่บา้นเลขที.......................หมู่ที.......
 จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย์
2. ข้อมูลของคู่สมรส ถึงแก่กรรม
 ประกอบอาชีพ............................ทีทาํงาน
 เงินไดร้ายเดือน.......................บาท  ทีอยูบ่า้นเลขที
 อาํเภอ..............................จงัหวดั.......................
3. ข้อมูลการรับทุน  ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษาบุตร
4. จํานวนบุตรที*ยังอยู่ในความอุปการะ 

ลาํดบั 

ที 
ชือ-สกุล 

  

  

  

5. ขอรับทุนสําหรับบุตร ลาํดับที*...........คือ
6. เอกสารที*แนบประกอบการขอรับทุนครั3งนี3  

 (1) สาํเนาบตัรนกัเรียน,นกัศึกษา หรือใบรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา
 (2) สาํเนาทะเบียนบา้นของบุตรสมาชิกผูข้อรับทุนการศึกษา
 (3) สาํเนาทะเบียนบา้นหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนบิดา
 (4) ใบรับรองความประพฤติ 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้มูลทีกรอกขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏวา่ขอ้มูลเป็นเท็จขา้พเจา้ยอมให้ตดัสิทธิ<
การสมคัรรับทุนครั= งนี=  
 (ลงชือ).............................................สมาชิกผูข้อรับทุน
  (............................................)
 ตาํแหน่ง.......................................... 
 หมายเหตุ : 1. สมาชิกทีบุตรเคยไดรั้บทุนการศึกษาจากสหกรณ์แลว้
   ในครั= งนี=  
  2. ใหผู้ข้อรับทุนแนบเอกสารทีรับรองวา่เป็นนกัเรียน  นิสิต  หรือนกัศึกษา ของสถาบนัการศึกษา
   ทีกาํลงัศึกษาอยูม่าดว้ย  เช่น ใบรับรองการเป็นนกัเรียน  นิสิต นกัศึกษา เป็นตน้

ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั

เขียนที*......................................................................
วนัที..........เดือน..............................

.........................................................เลขทะเบียนที.............สังกดั/โรงเรียน.....................
อาํเภอ.................................จงัหวดั...............................เงินไดร้ายเดือน

.......ถนน................................ตาํบล..............................
รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์.................................

ถึงแก่กรรม มีชีวติ อยูร่่วมกนั หยา่ 
ทีทาํงาน...................................................................................................................

บาท  ทีอยูบ่า้นเลขที....................หมู่ที.........ถนน..........................
.......................รหสัไปรษณีย.์.............โทรศพัท.์..........................

ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษาบุตร   เคยไดรั้บทุนการศึกษาเมือ
 

อาย ุ
(ปี) 

ระดบัชั=น 
สถานศึกษา อาํเภอ สังกดั

(กรณีกาํลงัศึกษาอยู่
   

   

   

คือ.............................................................. 
เอกสารที*แนบประกอบการขอรับทุนครั3งนี3    

นกัศึกษา หรือใบรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา จาํนวน
สาํเนาทะเบียนบา้นของบุตรสมาชิกผูข้อรับทุนการศึกษา  จาํนวน

หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนบิดา-มารดา จาํนวน
   จาํนวน

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้มูลทีกรอกขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏวา่ขอ้มูลเป็นเท็จขา้พเจา้ยอมให้ตดัสิทธิ<

สมาชิกผูข้อรับทุน (ลงชือ)..............................................
(............................................)    (............................................)

  ตาํแหน่ง..........................................
สมาชิกทีบุตรเคยไดรั้บทุนการศึกษาจากสหกรณ์แลว้ยงัไม่ครบหา้ปี จะไม่ไดรั้บสิทธิ< ในการพิจารณา

ใหผู้ข้อรับทุนแนบเอกสารทีรับรองวา่เป็นนกัเรียน  นิสิต  หรือนกัศึกษา ของสถาบนัการศึกษา
วย  เช่น ใบรับรองการเป็นนกัเรียน  นิสิต นกัศึกษา เป็นตน้

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั 

...................................................................... 
..............................พ.ศ................... 

...................................................................... 
เงินไดร้ายเดือน.........................บาท  

.......................อาํเภอ........................................ 
..................................มือถือ...................................... 

 

.............................................................................................................................. 
..........................ตาํบล............................... 
...........................มือถือ............................. 

เคยไดรั้บทุนการศึกษาเมือปี พ.ศ......................... 

สถานศึกษา อาํเภอ สังกดั 

กรณีกาํลงัศึกษาอยู)่ 
หมายเหตุ 

 

 

 

จาํนวน............ฉบบั 
จาํนวน............ฉบบั 
จาํนวน............ฉบบั 
จาํนวน............ฉบบั 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้มูลทีกรอกขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏวา่ขอ้มูลเป็นเท็จขา้พเจา้ยอมให้ตดัสิทธิ<

).............................................. ผูบ้งัคบับญัชาสมาชิก 

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

ยงัไม่ครบหา้ปี จะไม่ไดรั้บสิทธิ< ในการพิจารณา 

ใหผู้ข้อรับทุนแนบเอกสารทีรับรองวา่เป็นนกัเรียน  นิสิต  หรือนกัศึกษา ของสถาบนัการศึกษา 
วย  เช่น ใบรับรองการเป็นนกัเรียน  นิสิต นกัศึกษา เป็นตน้ 


