
:J:vnrs

αⅥ05d00Nη 誉,N』ギn,1り nn、αミnani8m■ ooin冒 lSnniqり Q51%■1l Slヽn

80。 1■da論割01,anり ld17詭lo,α■19n」 18i刊 2563

働nllllttη 」、8、脚9018n,illnηゥolι覇■nl,G,4nloloollη ,lN 8剛 nll%nll窟 o n nlnig m,3く 督nυ 15nll

qun,1%Ъ l■ 91nq 、。142n;Oin 13/2563:壼 0■明i122刊 qυ nan側 25621群イマ9η ,01001■ 917J,8nng譜 oo

l■ dttι橋贅nl,lnunttИ 詢19,α ttnen Jヽ 85n割 2563繭翁

11飢征N輸ぎα論5

11品鋭御 longⅥ O,論 0脚ηtt」ギlingm,漁 論n,8崎っ。行nunSnl,Qunll%51翁 in論

::。 8働 1011:働 l囀

'■

、0(10'1～ 5'う よ`lag191デ ι窟.。 %o,uη■intala脚 Jttqくう
11l in論 10υ 10」 1■窟01・行nttnttnnnも

“
。8Ю ng明

1 1 2 iJn3η測J、 81Nq88o■ :001108群。191Tnυ nlづ 13811

■●311記 覇撃

`続
1・ nl,inυ nd■ l。1.罰 ¶。詢 η明 1。u終 的 殉

gn旬 Ooαttnen■ .鬱締 。。

1 2 Gttnensi1910」 ,8141lqnl,科 nunMangn¬ 働∂ηij"剛 tl;υ l■ 1111バ lnil″ ln■

13 1J明αttηen。14nlJ脚 11:群も1(《000112■ OndO″■

■4ふ a脚100黒 1ln81縞 1翻 9n鉗 ,8ぬ 8JiИ号飢n。1れ η■m順 訊]uui脚 、ふ ふ 5]

(面 mη耐J§ 9■ )

2. nnう αN ni旬 o511η■

21n,onlu征 飾 割 0洵η範働n測 1田 JJof脚 :醜 u備 OJ,80nttlttgお 0010崎。。明 、」

“

。81イ単13っ倫 oヾo視 n脚1鵜 uJ:Oun,J晶 境 du窟飾 制 o洵L■劃 0子脚l請う1齢 (1.GИ nl」

粥 O Dou7n10ad l論 、ぃゃ、.Olnbon ubon cOm晶 :翻飾 壷 」Ⅵ乱 lJ)

22 ::lllldnι■lИ anll■ J,g00■ ι耐01■、llntalanυ 飢8%olallnOn/111019,知 0。 al110n粛■0=■ 1■

(論働)i。 817和飾 ,%0詢 1■地 ■rJlo幻 dn醜 lЮ nan,

230観 ■α飾 ぅ■0詢1%釧ζONЮ ngl,(偽 21,22)あ UO鶴 Ю。デαИnlJ。 。Nη tt」ギ151%nn,論論

0,8η ,つくln■ lSnnlQua,lγ in働 51群n 187Jl。学■111£q、 10■ 256350子■1 31 0ina1001 2563

nl号 odttlJoJnlη ηく13Jヽり6護i。 」5851踊 nぅ ,Nnniα 7oid00Nη誉,、
jギ

111■ 015α Onanぅ彰ml■ o―

10vlSnl■ q■ o、 1%51111帯n la%1171/10ヽ 明ll■■虜1■ 01■ 160。 51100110cqJO,1%■ 1働

10739qualls、 11134000う彫鶴■1(1'■ |  
へ          4 υ 

・1 l olq境 1田■256300■飢m31 0inllnN 2563

3. 015ν1015鋼 10ng,11■  o制 gn1511nl、 911硼 ■Tn ηi ll,on飢 8ol,脚 n15al｀ミu脚 。ullttη U句 00ヾ 311aη ゴ

1■ 01,デ 句彫191,割 n輸 o,lИ1001脚 qη 覇1/`illl」 9ntt γざ∩ょn創ボ うinn、 ::|。 18:]u」 窟Иn,J:ηイっuη lldQ:o,脚

rnl,gnυ¬on14,■ lm'寄 脚ηりn刊 何 2561190因 an31刊 9n、 飢101N9■ 0。 no18o,ittnl10o:]■ q6

.../+.nr: :snrqzua...

)



-2‐

4. 01う 」、gnlg閃 oolin01=飢 lα割19o″1イr"1.。 1014Qll10nl,J,81脚 n製 80,1■ nn,intC■ oll

」,81o19o視 窟Qllnn側 2563 01 gnllnヾ nllallni創 oo渕η,,N8剣 151■ 001,く nn∩ 8ヽη ,っ o何 nυ 15nl,quattn%■ o■ 9nlnn

ll,0、
～
、ル、v On■bOn―ubOn com

5.NO■ 1■ dO:α、N01110■ 16ilИ、■19■ GN100 100alln,o子 loll:11も、15■ lnninittlη 8■ 0ヾ al110o

nn87oo91tnn3っ」,3γ llno18n,,olon、 9n:明■J,89ntoo鶴 go141nl1 2563

9く J、 gnngl■,脚ηγnmlll119oη っTn■

」、彫Inn何 o1 3■6 26:60■ l・lηυnn∩脚 lN何 2563

alln,m3o脚 lo、 、No剣 1,1■ Oniaく nan18η宙っくlnttnЪ ol,QJattnstall ttnoo

lm:. o +szs 4to2,o 4524 3223

llr: ar: o 4szs 4to2

fiofio os r:ss szrs

luroau?$J :1n:rorfiru;

:os : vt run:::Lnt:



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 เป็น

ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั

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

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

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

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

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

ขอ้มูลทีกรอกขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏวา่ขอ้มูลเป็นเท็จขา้พเจา้ยอมให้ตดัสิทธิ<

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

  ตาํแหน่ง..........................................
รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์แลว้ยงัไม่ครบหา้ปี จะไม่ไดรั้บสิทธิ< ในการพิจารณา

ใหผู้ข้อรับทุนแนบเอกสารทีรับรองวา่เป็นนกัเรียน  นิสิต  หรือนกัศึกษา ของสถาบนัการศึกษา
ทีกาํลงัศึกษาอยูม่าดว้ย  เช่น ใบรับรองการเป็นนกัเรียน  นิสิต นกัศึกษา เป็น

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 

ขอ้มูลทีกรอกขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏวา่ขอ้มูลเป็นเท็จขา้พเจา้ยอมให้ตดัสิทธิ<

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

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

ยงัไม่ครบหา้ปี จะไม่ไดรั้บสิทธิ< ในการพิจารณา 

ใหผู้ข้อรับทุนแนบเอกสารทีรับรองวา่เป็นนกัเรียน  นิสิต  หรือนกัศึกษา ของสถาบนัการศึกษา 
ทีกาํลงัศึกษาอยูม่าดว้ย  เช่น ใบรับรองการเป็นนกัเรียน  นิสิต นกัศึกษา เป็นตน้ 


