
   
 

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด 

ฉบับท่ี  31/2559 
เรื่อง  การให้ทุนการศึกษา  ประจ าปี 2559 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด  จะด าเนินการมอบทุนการศึกษาส าหรับบุตร

สมาชิกสหกรณ์  และทุนการศึกษาส าหรับสมาชิกสหกรณ์  ประจ าปี 2559  ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
จ านวนทุนการศึกษา  จ านวนเงินทั้งสิ้น  85,000.00  บาท  (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 1. ทุนส าหรับบุตรสมาชิก   
      1.1 ระดับอนุบาล                  ทุนละ 1,000.00 บาท   
      1.2 ระดับประถมศึกษา                ทุนละ 1,500.00 บาท  
      1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ทุนละ 2,000.00 บาท   
      1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทุนละ 2,500.00 บาท   
      1.5 ระดับอุดมศึกษา   ทุนละ 3,000.00 บาท   
 2. ทุนส าหรับสมาชิก   ทุนละ 3,000.00 บาท  
   
คุณสมบัติท่ัวไป 
 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด  ทั้งสมาชิกสามัญ และสมาชิก
สมทบมาไม่น้อยกว่า  1  ปี  (นับถึงวันที่ขอรับทุน) 
 2. กรณีท่ีเป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์จะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 3. ไม่เคยผิดนัดช าระหุ้นและหนี้สินต่อสหกรณ์ฯในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา (หรือขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของทาง
คณะกรรมการ) 
 4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
 5. จะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับที่ขอรับทุนนั้น ๆ 
หลักฐานการขอรับทุน 
 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  จ านวน  1 ชุด 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  ของสมาชิกและบุตร  จ านวน  1  ชุด 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือบัตรประชาชนของสมาชิกและบุตร  จ านวน  1  ชุด 
 4. ส าเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษา  จ านวน  1  ชุด 
 5. ส าเนาเกียรติบัตรหรือใบรับรองผลงานเด่น  และอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  จ านวน  1  ชุด 
 6. มีสมาชิกลงนามรับรองการขอรับทุนไม่น้อยกว่า  3  คน 
 
สิทธิในการขอรับทุน สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพียง 1 ทุนต่อครอบครัวต่อปีและครอบครัวสมาชิกท่ี 
                        เคยไดร้ับทุนการศึกษาไปแล้วขอรับทุนการศึกษาใหม่ได ้แตต่อ้งเว้นระยะเวลา 3 ปี (ปีบัญชี)   
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ระยะเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2559  ในวันเวลาราชการ 
สถานที่รับสมัคร ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด 
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน           ภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 2559 
ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา      ภายในวันที่ 1 กันยายน  2559 
การมอบทุน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด  จะด าเนินการมอบทุนการศึกษาในวัน

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   2559 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   27 มิถุนายน 2559 
 
 

 
(นายรติ  บุญมาก) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 
 

                       ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี 2559 
                       สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภ ูจ ากัด 
 
 
ข้าพเจ้า………………………….…………………………………..…….………………..…..สมาชิกเลขทะเบียนที่……………...................
ต าแหน่ง……...…………………………………….……...สังกัดหน่วย.....................................……………..... จังหวัดหนองบัวล าภู 
โทรศัพท์มือถือ...................................................มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาส าหรับ    ข้าพเจ้า      บุตร 
ชื่อ…............................…………..……………......... ซึ่งก าลังศึกษาอยู่...................……………………….................................... 
อ าเภอ/เขต………………………………….…….……… จังหวัด …………………………………………....................    อยู่ในระดับ 
             อนุบาล                        ประถมศึกษา(ป.1-ป.6)              ม.ต้น  (ม.1-ม.3) 
             ม.ปลาย (ม.4-ม.6)           สายอาชีพระดับ(ปวช.- ปวส.)       ปริญญาตรี                       
             ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................  
                                  

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

       ข้าพเจา้ขอรับรองวา่มีคุณสมบตัติามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด 
ก าหนดไว้ และมีสมาชิกลงนามรับรองการขอรับทุน  ดังนี้      

1. ชื่อ...............................................................เลขที่สมาชิก.....................ลายมือชื่อ.................................. 
 

2. ชื่อ...............................................................เลขที่สมาชิก.....................ลายมือชื่อ.................................. 
 

3. ชื่อ...............................................................เลขที่สมาชิก.....................ลายมือชื่อ..................................             
                                                                               
   ลงชื่อ ……………………….…….. ผู้ขอรับทุน(สมาชิก)                        ลงชื่อ ……………………….…….. เจ้าหน้าที่                    
       (……………………………………..)                                                  (………………..…………………..) 
   ส่งเมื่อวันที่..........................เวลา..............                                  รับเมื่อวันที่..........................เวลา.............. 
 
หลักฐานการขอรับทุน 
    ใบสมัคร  ส าเนาบัตรประจ าตัวของสมาชิกและบุตร     ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตร 
    ส าเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษา  ส าเนาเกียรติบัตรหรือใบรับรองผลงานดีเด่นและอ่ืนๆ (ถ้ามี)                 
    มีสมาชิกลงนามรับรองการขอรับทุนไม่น้อยกว่า 3 คน 
 
**หมายเหตุ ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด ตามวัน
เวลาท าการ เท่านั้น  
 
 

 
เลขท่ีรับ................../2559 
วันท่ี................................ 


