
      ที่ สอ.นบ.  ๑๕๖๑  /๒๕๖๓                                       สนง.สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี   จ ำกัด 
                                                                                                  ๗๗๖  ถนนรัตนำธิเบศร์   ต ำบลบำงกระสอ 

                     อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 

                                 วันที่   ๒๗   เดือน พฤษภำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
    เร่ือง       ขอควำมอนุเครำะห์ปิดประกำศสมัครขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์ ฯ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
 
    เรียน       ผู้บริหำรส ำนักงำน / โรงเรียน  
 
    สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ประกำศกำรสมัครขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์ ฯ  ประจ ำปี ๒๕๖๓  จ ำนวน ๑  ชุด 
     ๒. ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์ ฯ  ประจ ำปี ๒๕๖๓               จ ำนวน ๑  ชดุ 
  ๓. แบบหนังสือรับรองของสถำนศึกษำ              จ ำนวน ๑ ฉบับ 
    
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ ฯ ชุดที่ ๖๐  ประจ ำป ี  ๒๕๖๒ 
    มีมติให้ประกำศกำรคัดเลือกทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จ ำกัด   ปีกำรศึกษำ   ๒๕๖๓ 
    โดยยื่นใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำ ฯ ตั้งแต่วนัที่ ๑  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึง วันที่  ๓๐  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓   
    ณ. ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ำกัด  ถนนรัตนำธิเบศร ์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี  
    ในวันเวลำท ำกำร เวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลำ ๑๖.๓๐ น. 
 
           ทั้งนี้ขอควำมอนุเครำะห์ปิดประกำศให้สมำชิกสหกรณ์ ฯ ในสังกัดของท่ำนได้รบัทรำบโดยทั่วกันด้วย  
 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดให้ควำมอนเุครำะห์ด้วย จักขอบคุณอย่ำงยิ่ง 
 

 
   ขอแสดงควำมนับถือ 

 
     (ดร.                               ) 

    ชูชำติ     กำญจนธนชัย 
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 

 
 
 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร ฯ 
โทร.๐๒-๕๒๕๔๒๗๑ -๒  ต่อ ๓๓๓ ต่อ ๑๒๘ 
โทร.๐๘๘-๑๐๒๓๖๕๗  โทรสำร.๐๒-๙๖๙๘๒๐๐ 

 



                                                                                       

        ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด 

        เรื่อง  การคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จ ากัด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
................................................ 

                        ด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครนูนทบุรี  จ ำกัด ชุดที่  ๖๐  ประจ ำปี   ๒๕๖๒  ได้ประชุมเมื่อ 
             วันที่ ๒๖  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๓ และมีมติเห็นควรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่บุตรสมำชิกประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
             จึงประกำศให้สมำชกิทรำบโดยทั่วกันดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

    ๑. ประเภทของทุน มี ๔ ประเภท ได้แก ่
   ๑.๑ ทุนระดับปฐมวัย         ทุนละ ๒,๐๐๐ บำท 
                   มอบให้แก่ผู้ก ำลังศึกษำอยู่ในชัน้อนุบำล ๑  ถึง ชั้นอนบุำล ๓ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
   ๑.๒ ทุนระดับประถมศึกษำ       ทุนละ ๒,๐๐๐ บำท  
                      มอบให้แก่ผู้ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  ถึง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
              ๑.๓ ทุนระดับมัธยมศึกษำ        ทุนละ ๓,๐๐๐ บำท  
                             มอบให้แก่ผู้ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศกึษำปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๖ หรือเทียบเท่ำในปีกำรศึกษำ๒๕๖๓ 
   ๑.๔ ทุนระดับอุดมศึกษำ        ทุนละ ๔,๐๐๐ บำท  
                             มอบให้แก่ผู้ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัปรญิญำตรีหรือเทียบเท่ำแต่ไม่เกินระดับปริญญำตรีในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 
 ๒.๑ ผู้ขอรับทุนต้องเป็นบุตรทีช่อบด้วยกฎหมำยของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกดั  

๒.๒ ผู้ขอรับทุนต้องศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำของทำงรำชกำร หรือเอกชน ตำมชั้น และปีกำรศึกษำที่สหกรณ์ฯ ก ำหนด 
๒.๓ ผู้ขอรับทุนต้องมีควำมประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร บิดำมำรดำ เปน็ผู้ขำดแคลนทนุทรัพย์ที่จะให้กำรศึกษำ 
      และไม่เปน็ผู้ที่ก ำลังได้รับทนุกำรศึกษำอ่ืนใดอยู่แล้ว 
๒.๔ สมำชิกสหกรณ์ฯ ผู้ยื่นขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบตุร จะต้องไม่อยู่ ระหว่ำงกำรผิดนัดช ำระหนี้ของสหกรณ์ฯ 
      ทุกประเภท 

 ๒.๕ ผลกำรเรียนเฉลี่ยในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
๓. การสมัครขอรับทุน 
 ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนสง่เสริมกำรศึกษำให้ยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 
 โดยแนบเอกสำรประกอบดังนี้ 
 ๓.๑ ใบสมัครขอรับทุน (ตำมแบบของสหกรณ์ฯ)  

๓.๒ ส ำเนำบตัรประชำชน บดิำ และ มำรดำ 
๓.๓ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตรที่ขอรับทุนกำรศึกษำ  
๓.๔ หนังสือรับรองจำกสถำนศกึษำ 
๓.๕ ผลกำรเรียนในปี พ.ศ.ที่ผำ่นมำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒) 
๓.๖ ผู้ขอรับทุนต้องยื่นเร่ืองขอรับทุนพร้อมเอกสำรหลักฐำนตำ่ง ๆ ภำยใน ระยะเวลำทีส่หกรณ์ฯ ก ำหนด 
๓.๗ ผู้ขอรับทุนจะได้รบักำรพิจำรณำทนุเพียงประเภทเดียวเท่ำนั้น 

 



 
 

      
                                                                  -๒- 
     
๔. วันที่รับสมัครขอรับทุน 

     ผู้ขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จ ำกัด  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ให้ยื่นใบสมัคร ฯ
ได้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด  ตั้งแต ่วันที ่๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึง วันที่ ๓๐  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓  
หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำในกำรรับสมัครจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ 
๕. การพิจารณาคัดเลือกทุน ในเสำร์ที่ ๑๘ เดือนกรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์   

           ดังต่อไปนี ้
  ๕.๑ สมำชิกและคู่สมรสไม่เคยได้รับทุนกำรศึกษำบุตรจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด ย้อนหลัง ๓ ปี  
      (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๒) 

 ๕.๒ ผลกำรเรียนของผู้ขอรับทุน 
 ๕.๓ รำยได้ของบิดำ – มำรดำ 
 ๕.๔ จ ำนวนบุตรของบิดำ –มำรดำ 
 ๕.๕ สถำนภำพของบิดำ-มำรดำ 
๖. ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันที่  ๓๑   เดือนกรกฎำคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๗. การมอบทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด จะประกำศให้ทรำบต่อไป 
 
 
 
 

ประกำศ     ณ    วันที่      ๒๗     เดือน  พฤษภำคม       พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                                    ดร.                           
( ชูชำติ     กำญจนธนชัย) 

                                            ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                            แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จ ากัด  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      เร่ือง    ขอรับทุนสง่เสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก 
     เรียน    คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 
 

     ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).............................................................................................เลขทะเบียน.................................... 
      ต ำแหน่ง.......................................... สังกัด หน่วยงำน /โรงเรียน.....................................................อ ำเภอ............................................ 
      อัตรำเงินเดือน ........................................ บำท  มีบุตรจ ำนวน ...........................  คน   โทร................................................................ 
      ID Line……………………………………………………. Email ……………………………………………… 
     ข้ำพเจ้ำมีคู่สมรสชื่อ ..............................................................................สถำนที่ท ำงำน............................................................. 
      ต ำแหน่ง ......................................................... รำยได้เดือนละ ................................ บำท 
               (  ) เป็นสมำชิกสำมัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ            (   ) ไม่เปน็สมำชิกสำมัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ 
 

      มีควำมประสงค์ขอรับทุนสง่เสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก  ชื่อ..........................................................................อำยุ................ปี 
       ปัจจุบนัก ำลงัศึกษำอยู่ในชั้น ............................... สถำนศึกษำ...................................................................จังหวัด............................... 
       และไม่เปน็ผู้ที่ก ำลังได้รับทุนกำรศึกษำอ่ืนใด 
 

 

 

     ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นนี้เป็นควำมจริง มีคุณสมบัติถูกต้องตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จ ำกัด 
       ว่ำด้วยทนุส่งเสริมกำรศึกษำแก่บุตรสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด  พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกประกำร 
 

               ขอแสดงควำมนับถือ 
 

      (.........................................................) 
     ต ำแหน่ง..................................... หน่วยงำน/โรงเรียน............................................ 
          หมำยเหตุ -  ใบสมัครถ่ำยเอกสำรได้ 
                       - กรณีที่บิดำและ มำรดำเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด  มีสิทธิ์ขอรับทุน ฯ  ได้ เพยีง ๑ คน 
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                   เจ้าหน้าทีผู้่ตรวจคุณสมบัต ิ
ฝ่ายอ านวยการและสวัสดิการสมาชิก                          ฝ่ายกฎมาย                                                      
   ๑.เอกสารประกอบ                                                                      (  ) เป็น   ไปตำมระเบยีบว่ำด้วย กำรขอรับสวัสดกิำร     
     (  ) ส ำเนำบัตรประชำชน บิดำ และมำรดำ                      ทุนส่งเสริมสวัสดกิำรบุตรสมำชิกสหกรณ์ ฯ   
     (  ) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบตุร                                                      (  ) ไม่เป็น  ไปตำมระเบียบวำ่ด้วย กำรขอรับสวสัดิกำร                 
     (  ) หนังสือรับรองจำกสถำนศกึษำ                                                               ทุนส่งเสริมสวสัดิกำรบุตร 
     (  ) ผลกำรเรยีนในปี พ.ศ.ที่ผำ่นมำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒)                                             ………………………………….  ฝ่ำยกฎหมำย   
   ๒.คุณสมบัติขั้นต้น  
     (  )  ไม่เป็น   ( ) เป็น  ผู้อยู่ระหว่ำงผิดนดัช ำระหนี ้                                       
     (  )  ไม่เคย   ( ) เคย   ได้รับทุนส่งเสรมิกำรศึกษำในปี .................  
     
         ………………………………….  ฝ่ำยอ ำนวยกำร                                                                                                 
                                                                                  

ลงรับเลขท่ี  ................................. 
วันท่ี............................................. 
ผู้รับเอกสำร ................................. 

 

ระดับชั้น 
(   ) ระดับ ปฐมวัย 
(   ) ระดับ ประถมศึกษำ  
(   ) ระดับ มัธยมศึกษำ  
(   ) ระดับ อุดมศึกษำ 
 

 

    ผู้ตรวจสอบ 

                     ……………………………………………………………    
         หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร และสวัสดิกำรสมำชิก          
             .................../........................../.................. 



       
     
  
  
 
 
 
 
 

หนังสอืรับรอง 
 

          หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ ........................................................เลขประจ ำตัว นักเรียน/นักศึกษำ ........................................ 

 เกิดวันที่ ............ เดือน....................... พ.ศ................. ชื่อ บิดำ ................................................. ชื่อ มำรดำ .............................................. 
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