
 
 
 

ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั 

เรื%อง  ทุนส่งเสริมการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก ประจําปี 2562 
 

 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี จาํกดั  ชุดที� 41 ครั) งที� 3/2562 เมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2562 ไดพ้ิจารณาอนุมติัให้ประกาศ เรื�องทุนส่งเสริม
การศึกษาสาํหรับบุตรสมาชิก ประจาํปี 2562 ดงันี)  

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร 

  1.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั   
   และมีบุตร แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรที�เสนอขอรับทุนมีคุณสมบติัดงันี)  
   1.1.1 กาํลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาทั)งภาครัฐและเอกชน 
   1.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อยและตั)งใจศึกษาเล่าเรียน 
   1.1.3 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาอื�นใดในปีที�ขอรับทุน โดยผูบ้งัคบับญัชาของสมาชิกเป็นผูรั้บรอง 
  1.2  สมาชิกที�มีบุตรอยูร่ะหวา่งการศึกษาหลายคน มีสิทธิ> ยื�นขอรับทุนใหแ้ก่บุตรได้ 1 คน 
  1.3  เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกนั 
  1.4  เป็นสมาชิกที�ยงัไม่เคยไดรั้บทุนตามระเบียบนี)  หรือเคยไดรั้บทุนตามระเบียบนี)มาแลว้เกิน  5  ปี  
    (นบัตามปีปฏิทิน) 
 2. การสมัครขอรับทุน 

  2.1 กรอกใบสมคัรขอรับทุนตามแบบฟอร์มแนบทา้ยประกาศใหล้ะเอียดถูกตอ้งสมบูรณ์  
   และใหผู้เ้กี�ยวขอ้งลงนามใหเ้รียบร้อยครบถว้น (ใบสมคัรขอรับแบบฟอร์มไดที้�สาํนกังาน 
   สหกรณ์ หรือ Download ไดที้� www.ombon-ubon.com ตั)งแต่บดันี) เป็นตน้ไป) 
  2.2 แนบสาํเนาหลกัฐานประกอบเพื�อเสริมคุณลกัษณะของสมาชิก/หรือบุตรของสมาชิกผูข้อรับทุน 
   (ถา้มี) โดยใหผู้ส้มคัรขอรับทุนเป็นผูรั้บรองสาํเนาเอกสาร  
  2.3 ยื%นใบสมัครขอรับทุนพร้อมเอกสาร (ขอ้ 2.1 , 2.2)  ดว้ยตนเองที�สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ 
   สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั  ระหว่างวนัที% 3 - 28  มิถุนายน 2562 
   หรือส่งใบสมคัรทางไปรษณียถึ์ง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 

   สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั   เลขที� 171/1 ถนนพนม  ตาํบลในเมือง 
   อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 ระหว่างวนัที% 3 - 28 มิถุนายน 2562   
 3.   การพิจารณาจัดสรรทุน  คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายขอสงวนสิทธิ>  
ในการที�จะพิจารณาจดัสรรหรืออนุมติัทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ แห่งระเบียบสหกรณ์ วา่ดว้ยทุนส่งเสริม
การศึกษาสาํหรับบุตรสมาชิก พ.ศ.2561 โดยผลการพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการถือเป็นยติุ 

.../4.การประกาศผล... 



 4.  การประกาศผลการพิจารณา

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี 

 5.  มอบทุนส่งเสริมการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก

ในวนัที� 19 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป

  จึงประกาศใหส้มาชิกทราบโดยทั�วกนั

   ประกาศ  ณ  วนัที�
 

                             สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั

 
โทร. 0 4525 4102 , 0 4524 3223 
โทรสาร 0 4525 4102 
มือถือ 08 1389 9219 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

-  2  - 

ผลการพิจารณารายนามสมาชิกผู้ได้รับทุน  ภายในวนัที� 15 กรกฎาคม 
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั หรือ www.ombon

มอบทุนส่งเสริมการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก โดยสหกรณ์โอนเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก                    
เป็นตน้ไป 

จึงประกาศใหส้มาชิกทราบโดยทั�วกนั 

วนัที�  19  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 

              
                                  

                             (นายธวชัชยั  จนัดี) 
                             ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั
 
 
 
 

 

กรกฎาคม 2562 ณ สํานกังาน
www.ombon-ubon.com 

โอนเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก                    

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั 



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 


