ประกาศ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
เรื่อง การใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปการศึกษา 2565
----------------------------------------------------ดวยสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด จะดําเนินการรับสมัครบุตรสมาชิกที่กําลังศึกษาอยู
ระหว างชั้น ประถมศึก ษา ถึ ง ระดั บ อุดมศึก ษา เพื่อ คัดเลื อกเข ารับ ทุ นการศึก ษาบุตรสมาชิก ประจําป 2565
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกมี 2 ประเภท คือ
1.1 ทุนสงเสริมการศึกษา หมายถึง ทุนการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
1.2 ทุนเรียนดี หมายถึง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดีตามที่สหกรณกําหนด
2. สหกรณจายเงินทุนการศึกษา จําแนกเปน 5 ระดับ คือ
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษา
2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.
2.4 ระดับอนุปริญญา และ ปวส.
2.5 ระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรีเทานั้น)
3. คุณสมบัตทิ ั่วไป
3.1 สมาชิกผูขอรับทุนการศึกษา
3.1.1 สมาชิกผูมีสิทธิ์ขอรับทุน ตองเปนสมาชิกติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึง
วันที่ปดรับสมัคร (31 ตุลาคม 2565)
3.1.2 สมาชิกที่ขอรับทุนตองไมเคยผิดนัดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปที่ขอรับทุน
3.1.3 สมาชิกที่ขอรับทุนตองไมเคยไดรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสกลนคร จํากัด ประจําป 2564 หรือในรอบ 1 ปที่ ผานมา (ไมวาจะเปนทุนสงเสริมการศึกษาหรือทุน
เรียนดี)
3.1.4 กรณีบิดาและมารดาตางเปนสมาชิกสหกรณ ใหมีสิท ธิ์ ยื่นขอรับทุนการศึกษาใหบุตร
ได โดยบุตรที่ยื่นขอรับทุนตองไมเปนการขอซ้ํากัน
3.1.5 สมาชิกผูขอรับทุนมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาใหบุตรไดเพียง 1 คน และสามารถขอทุนได
เพียง 1 ประเภทเทานั้น
3.2 บุตรสมาชิก
3.2.1 ตองเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
3.2.2 บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนตองไมเคยไดรบั ทุนสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ประจําป 2564
3.2.3 บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน (ไมร วมถึงบุตรบุญธรรม) ตองกําลังศึกษาอยูตั้งแตชั้น
ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาของทางราชการหรือสถาบันการศึกษาเอกชนที่ทางราชการรับรอง
4. ประเภททุนเรียนดี บุตรสมาชิกนั้นจะตองมีผลการเรียนในปการศึกษาปจจุบันไมต่ํากวาที่กําหนด ดังนี้
4.1) ประถมศึกษา
ไมต่ํากวา 3.50
4.2) มัธยมศึกษาตอนตน
ไมต่ํากวา 3.25
4.3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.
ไมต่ํากวา 3.25
4.4) ระดับอนุปริญญา และ ปวส.
ไมต่ํากวา 3.25
4.5) ระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรีเทานั้น)
ไมต่ํากวา 3.00

-25. การรับสมัครขอรับทุน สมาชิกที่ประสงคจะขอรับทุนสงเสริมการศึกษา สามารถกรอกใบสมัครผาน
เว็ปไซตของสหกรณ แลวปริ้นเอกสารพรอมแนบหลักฐานที่เกี่ยวของ นําสงที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร
จํากัด หรือหนวยงานที่ทานสังกัดอยู หรือ นําหลักฐานที่เกี่ยวของมาติดตอที่สหกรณออมทรัพยฯ โดยตรง ตั้งแตวันที่
22 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทําการ หากพนกําหนดนี้แลว จะไมรับ
พิจารณา
6. ผูขอรับทุนจะตองยื่นเอกสาร ดังตอไปนี้
6.1 ใบคํารองขอรับ ทุนการศึก ษาบุตรสมาชิก จํานวน 1 ฉบั บ หนังสือรับ รองการเปนนักเรียน
นักศึกษา ของบุตรสมาชิก จากสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา หรือ หลักฐาน
อื่น ๆ ที่แสดงวายังมีสภาพการเปนนักเรียน / นักศึกษาอยู หรือ สําเนาบัตรนักศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
6.2 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตรของสมาชิกผูขอรับทุน และบุตรที่อยูในความอุปการะที่กําลัง
ศึกษาทุกคน จํานวน 1 ฉบับ (หากแนบสําเนาทะเบียนบานไมครบ จะนับสิทธิ์บุตรที่อยูในอุปการะที่กําลังศึกษาให
เฉพาะที่สงหลักฐานเทานั้น)
6.3 ในกรณีขอทุนประเภทเรียนดี จะตองเพิ่มหลักฐานผลการเรียนคือ
6.3.1 สําเนาใบรับรองผลการศึกษาประจําปการศึกษาปจจุบัน หรือ
6.3.2 สําเนาใบรับ รองผลการศึก ษา หรือสมุดประจําตัวนักเรียน ที่มีผลการเรียนประจําป
การศึกษาปจจุบัน
7. เกณฑการตัดสิน ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด วาดวยทุนสงเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2562 ขอ 11
8. ผลการพิจ ารณา คณะกรรมการศึก ษาและประชาสัม พันธ เปนผูพิจ ารณาคัดเลือกการใหทุนสงเสริม
การศึกษาเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติ และจะประกาศผลการตัดสินใหทราบ และมอบทุนสวัสดิการให
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกใน เดือน พฤศจิกายน 2565
9. สมาชิ ก ที่ ก รอกข อ มู ล ที่ เ ป น เท็ จ เพื่ อ ให ต นเองมี สิ ท ธิ์ ไ ด รั บ ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก มากกว า คนอื่ น
หากสหกรณฯ ตรวจสอบไดวาไมเปนจริง จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2 ป
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นายธานี กอบุญ)
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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด

