
   
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ฉบับที ่ 22/2562 

เร่ือง  การให้ทุนการศึกษา  ประจ าปี 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  จะด าเนินการมอบทุนการศึกษาส าหรับ

บุตรสมาชิกสหกรณ์  และทุนการศึกษาส าหรับสมาชิกสหกรณ์  ประจ าปี 2562  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
จ านวนทุนการศึกษา  จ  านวนเงินทั้งส้ิน  100,000 บาท  (หน่ึงแสนบาท ถว้น) 
 1. ทุนส าหรับบุตรสมาชิก   
      1.1 ระดบัอนุบาล                  ทุนละ    1,000 บาท   
      1.2 ระดบัประถมศึกษา                ทุนละ    1,500 บาท 
      1.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้      ทุนละ    2,000 บาท   
      1.4 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ทุนละ    2,500 บาท   
      1.5 ระดบัอุดมศึกษา   ทุนละ    3,000 บาท   
 2. ทุนส าหรับสมาชิก   ทุนละ    3,000 บาท 
  คุณสมบัติทัว่ไป 
 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  ทั้งสมาชิกสามญั และสมาชิก
สมทบมาไม่นอ้ยกวา่  1  ปี  (นบัถึงวนัท่ีขอรับทุน) 
 2. กรณีท่ีเป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์จะตอ้งเป็นบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 3. ไม่เคยผดินดัช าระหุน้และหน้ีสินต่อสหกรณ์ฯ ในรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา (เวน้แต่การขาดช าระไม่ใช่ความผิด
ของตน) 
 4. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 
 5. จะตอ้งเป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัท่ีขอรับทุนนั้น ๆ 
หลกัฐานการขอรับทุน 
 1. ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา  จ  านวน  1 ชุด 
 2. ส าเนาทะเบียนบา้น  ของสมาชิกและบุตร  จ  านวน  1  ชุด 
 3. ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือบตัรประชาชนของสมาชิกและบุตร  จ  านวน  1  ชุด 
 4. ส าเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษา  จ  านวน  1  ชุด 
 5. ส าเนาเกียรติบตัรหรือใบรับรองผลงานเด่น  และอ่ืน ๆ (ถา้มี)  จ  านวน  1  ชุด 
 6. มีสมาชิกลงนามรับรองการขอรับทุนไม่นอ้ยกวา่  3  คน 
สิทธิในการขอรับทุน สมาชิกสหกรณ์มีสิทธ์ิไดรั้บทุนการศึกษาเพียง 1 ทุนต่อครอบครัวต่อปีและครอบครัวสมาชิก
ท่ีเคยไดรั้บทุนการศึกษาไปแลว้ขอรับทุนการศึกษาใหม่ได ้แต่ตอ้งเวน้ระยะเวลา 3 ปี (ปีบญัชี)   
 

 



-2- 
ระยะเวลารับสมัคร ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม  - 15 สิงหาคม 2562 ในวนัเวลาราชการ 
สถานทีรั่บสมัคร ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
พจิารณาคัดเลอืกผู้ทีจ่ะได้รับทุน           ภายในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 
ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา      ภายในวนัท่ี 3 กนัยายน 2562 
การมอบทุน สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  จะด าเนินการมอบทุนการศึกษาในวนั

ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี   2562 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 26  กรกฎาคม 2562 

        
 (นายศรายทุธ  สมศรี) 

  ประธานกรรมการด าเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                      
 

                       ใบ   สมคัรขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี 2562 
                             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
 
 
ขา้พเจา้………………………….…………………………………..…สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……………..............
ต  าแหน่ง……...…………………………………….……...สังกดัหน่วย.........................................……………..... 
จงัหวดัหนองบวัล าภู โทรศพัทมื์อถือ...................................................มีความประสงคข์อรับทุนการศึกษาส าหรับ   

 ขา้พเจา้  บุตร ช่ือ…............................…………..……………...... ซ่ึงก าลงัศึกษาอยู.่..................................... 
อ าเภอ/เขต………………………………….…….…จงัหวดั ……………………………….................อยูใ่นระดบั 
             อนุบาล                            ประถมศึกษา(ป.1-ป.6)                ม.ตน้  (ม.1-ม.3) 
             ม.ปลาย (ม.4-ม.6)           สายอาชีพระดบั(ปวช.- ปวส.)      ปริญญาตรี                       
            ปริญญาโท                     ปริญญาเอก                                    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................  
                                  

ผลงาน/รางวลัดีเด่น 
1. ……………………………………………………………………………….………………………….  
2. ………………………………………………………………………………………..………………… 
3. …………………………………………………………………………………..……………………… 
4. …………………………………………………………………………………………..……………… 
5. …………………………………………………………………………………………..……………… 

       ขา้พเจา้ขอรับรองวา่มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
ก าหนดไว ้และมีสมาชิกลงนามรับรองการขอรับทุน  ดงัน้ี      

1. ช่ือ...............................................................เลขท่ีสมาชิก.....................ลายมือช่ือ.................................. 
 

2. ช่ือ...............................................................เลขท่ีสมาชิก.....................ลายมือช่ือ.................................. 
 

3. ช่ือ...............................................................เลขท่ีสมาชิก.....................ลายมือช่ือ..................................             
                                                                               
   ลงช่ือ ……………………….…….. ผูข้อรับทุน(สมาชิก)             ลงช่ือ ……………………….…….. เจา้หนา้ท่ี                    
       (……………………………………..)                                             (………………..…………………..) 
   ส่งเม่ือวนัท่ี..........................เวลา..............                                  รับเม่ือวนัท่ี..........................เวลา.............. 

หลกัฐานการขอรับทุนการศึกษา 
    ใบสมคัร  ส าเนาบตัรประจ าตวัของสมาชิกและบุตร     ส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิกและบุตร 
    ส าเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษา ส าเนาเกียรติบตัรหรือใบรับรองผลงานดีเด่นและอ่ืนๆ (ถา้มี)                 
    มีสมาชิกลงนามรับรองการขอรับทุนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
**หมายเหตุ ยืน่ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษาไดท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั ตาม
วนัเวลาท าการ เท่านั้น  

 
เลขท่ีรับ................../2562 
วนัท่ี................................ 


