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การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจาปี 2561

เรียน

สมาชิก สอ.ธกส. ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คาขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก จานวน 1 ฉบับ
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติเงินทุนสวัสดิการเพื่อให้
ความช่วยเหลือการศึกษาของบุตรสมาชิกประจาปี 2561 ครอบครัวละ 1 ทุนๆ ละ 1,500.- บาท จานวน 1,000 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,500,000.- บาท โดยกาหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนี้
1. คุณสมบัติ และวิธีการขอรับทุน
1.1 เป็นบุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบ (ยกเว้นสมาชิกสมทบครอบครัว) ซึ่งมีอายุสมาชิกไม่ตากว่
่ า 1 ปี
1.2 บุตรต้องมีอายุตั้งแต่ 3 - 25 ปี และกาลังศึกษาในระดับไม่เกินปริญญาตรี
1.3 ไม่เคยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรจาก สอ.ธกส. ติดต่อกัน 2 ปี นับแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปี 2559-2560)
1.4 แนบสาเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ขอรับทุน พร้อมรับรองสาเนาเอกสาร
1.5 แนบสาเนาเอกสารที่แสดงว่าในปีการศึกษา 2561 บุตรกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ได้แก่ สาเนาใบเสร็จรับเงิน
ปีการศึกษา 2561 หรือ สาเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (กรณีศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม) หรือ หนังสือ
รับรองจากสถานศึกษาทีร่ ะบุชื่อ-นามสกุล และระดับการศึกษาของบุตรในปีการศึกษา 2561 พร้อมรับรองสาเนาเอกสารที่แนบ
1.6 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบ ยื่นขอรับทุนเกินกว่าครอบครัวละ 1 ทุน เมื่อตรวจสอบพบ สอ.ธกส.ขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาและการเรียกคืนทุนดังกล่าว
1.7 คณะกรรมการจะใช้วิธีการคัดเลือก โดยเรียงลาดับตามรายได้ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ จากน้อยไปหามาก โดย
พิจารณาผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนเป็นลาดับแรก ถ้าจานวนผู้ขอรับทุนมีรายได้เท่ากัน คณะกรรมการจะพิจารณาให้กับสมาชิกที่ยื่นเอกสาร
ขอรับทุนเข้ามาครบถ้วนเรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
2. ระยะเวลาการยื่นขอรับทุน
2.1 ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญา (ปวช./ปวส.) ให้ยื่นขอรับ
ทุนตั้งแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2561 (จานวน 900 ทุน)
2.2 ระดับชั้นปริญญาตรี ให้ยื่นขอรับทุนตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 (จานวน 100 ทุน)
ทั้งนี้ สมาชิกและสมาชิกสมทบท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก สามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์
คาขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจาปี 2561 ได้จากเว็ปไซต์ สอ.ธกส. http://baaccoop.com พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบให้ครบถ้วน และรับรองสาเนาเอกสารแนบทุกฉบับ มิฉะนั้น จะไม่รับพิจารณา โดยให้ส่งถึง สอ.ธกส. ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายชัยวัฒน์ ปกป้อง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด
เสนอ ประธาน ผ่าน ฝ่ายจัดการ
เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

สว.4
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คาขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก

เรื่อง

ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจาปี 2561

เรียน

ประธานกรรมการ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................เลขทะเบียน.........................................

สังกัด (สาขา)..................................................................ได้รับเงินเดือนๆ ละ...................................บาท wan.........................................
มือถือ...................................................คู่สมรส ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................
มีความประสงค์ขอยื่นรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าพเจ้า ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล (บุตร)...................................................................อายุ................ปี ปีการศึกษา 2561 ศึกษาในระดับชั้น....................
 อนุบาล

 ประถมศึกษา

 มัธยมศึกษาตอนต้น

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 อนุปริญญา

 ปริญญาตรี

ชื่อสถานศึกษา...........................................................................................................................................................................................

สมาชิกผู้ขอรับทุนต้องแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามประกาศ และรับรองสาเนาเอกสารแนบทุกฉบับ
มิฉะนั้น จะไม่รับพิจารณา โดยให้ส่งถึง สอ.ธกส. ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
แนบหลักฐานประกอบการขอรับทุน ดังนี้
 สาเนาทะเบียนบ้านของบุตรทีข่ อรับทุน
 เอกสารที่แสดงว่าในปีการศึกษา 2561 บุตรกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ได้แก่
- สาเนาใบเสร็จรับเงิน ปีการศึกษา 2561 (ต้องมีชื่อสถานศึกษา, ชื่อบุตร และระดับการศึกษา) หรือ
- สาเนาผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (กรณีศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม) หรือ
- หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ต้องมีชื่อสถานศึกษา, ชื่อบุตร และระดับการศึกษาของบุตรในปีการศึกษา 2561)
 ไม่เคยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก
 เคยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ปี................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................สมาชิกผู้ขอรับทุน
(......................................................)

“ยื่นขอรับทุนได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น
เมื่อตรวจสอบพบ สอ.ธกส. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเรียกคืนทุนดังกล่าว”
“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

