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ที่
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30 เมษายน 2564

เรื่อง

การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

เรียน

สมาชิก สอ.ธกส. ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก จำนวน 1 ฉบับ
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 อนุมัติเงินทุนสวัสดิการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือการศึกษาของบุตรสมาชิกประจำปี 2564 ครอบครัวละ 1 ทุนๆ ละ 1,500.- บาท จำนวน 2,000 ทุน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนี้
1. คุณสมบัติและวิธีการขอรับทุน
1.1 เป็นบุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบ (ยกเว้นสมาชิกสมทบครอบครัว) ซึ่งมีอายุสมาชิกไม่ต่ำกว่า 1 ปี
1.2 บุตรต้องมีอายุตั้งแต่ 3 - 25 ปี และกำลังศึกษาในระดับไม่เกินปริญญาตรี
1.3 ไม่เคยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรจาก สอ.ธกส. ติดต่อกัน 2 ปี นับแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมา
(ปี 2562 - 2563) และไม่เคยได้รับทุน 3 ครั้ง ในรอบ 5 ปี นับแต่ปีการศึกษา (ปี 2559 – 2563)
1.4 แนบสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรทีข่ อรับทุน พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร
1.5 แนบสำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาที่แสดงว่าในปีการศึกษา 2564 ของบุตร
ที่กำลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษานั้น ได้แก่
- สำเนาใบเสร็จรับเงินปีการศึกษา 2564 หรือ
- หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุชื่อ–สกุล และระดับการศึกษาของบุตรในปีการศึกษา 2564 หรือ
- สำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (กรณีศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม)
1.6 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบ (ยกเว้น สมาชิกสมทบครอบครัว) ยื่นขอรับทุนเกินกว่าครอบครัวละ 1 ทุน
สอ.ธกส. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและการเรียกคืนทุนฯ ดังกล่าว
1.7 หากมี ผู้ข อรับ ทุ น เกิน กว่าจำนวนทุ น ที่ ก ำหนด (จำนวน 2,000 ทุ น ) คณะกรรมการจะใช้ วิธีก ารคั ดเลือ ก
โดยเรียงลำดับตามเงินเดือนของสมาชิกและสมาชิกสมทบจากน้อยไปหามาก ทั้งนี้จะพิจารณาผู้ที่ไม่เคยได้รับ
ทุนเป็นลำดับแรก ถ้าจำนวนผู้ขอรับทุนมีเงินเดือนเท่ากันคณะกรรมการจะพิจารณาให้สมาชิกที่ยื่นเอกสาร
ขอรับทุนเข้ามาครบถ้วนเรียบร้อยก่อน ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
2. ระยะเวลาการยื่นขอรับทุน
2.1 ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญา
(ปวช./ปวส.) ให้ยื่นขอรับทุนตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,700 ทุน
2.2 ระดับชั้นปริญญาตรี ให้ยื่นขอรับทุนตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 300 ทุน
สามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 ได้จากเว็ปไซต์ สอ.ธกส.
http://baaccoop.com โดย สอ.ธกส. ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะสมาชิกที่นำส่งแบบพิมพ์คำขอพร้อมแนบเอกสาร
ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาครบถ้วน และส่งถึง สอ.ธกส. ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาวุฒิ พงศ์กระพันธุ์)
รองประธานกรรมการ ทำการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

เสนอ ประธาน ผ่าน ฝ่ายจัดการ.”.”สอโปรดพิจารณาลงนาม

สว.4

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.)
คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก

เรื่อง

ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

เรียน

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

สังกัด (สาขา).................................................ได้รับเงินเดือนๆ ละ ......................................เบอร์มือถือ.......................................
คู่สมรส ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................เลขทะเบียนคู่สมรส(กรณีเป็นสมาชิก)......................
มีความประสงค์ขอยื่นรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตร ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล(บุตร)....................................................................อายุ.............ปี ปีการศึกษา 2564 ศึกษาในระดับชัน้ ...........
 อนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  อนุปริญญา  ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา.............................................................................................................................................................................
หากสมาชิกและสมาชิกสมทบยื่นขอรับทุนเกินครอบครัวละ 1 ทุน
สอ.ธกส. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเรียกคืนทุนดังกล่าว
**********************
ต้องแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามประกาศ และรับรองสำเนาเอกสารแนบทุกฉบับ
มิฉะนั้นจะไม้รับพิจารณา
แนบหลักฐานประกอบการขอรั
บทุน ดัและต้
งนี้ องส่งถึง สอ.ธกส. ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรทีข่ อรับทุน
 เอกสารที่แสดงว่าในปีการศึกษา 2564 บุตรกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ได้แก่
- สำเนาใบเสร็จรับเงิน ปีการศึกษา 2564 (ต้องมีชื่อสถานศึกษา, ชื่อบุตร และระดับการศึกษา) หรือ
- หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ต้องมีช่อื สถานศึกษา, ชือ่ บุตร และระดับการศึกษาของบุตรในปีการศึกษา 2564)
หรือ
- สำเนาผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (กรณีศกึ ษาต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม)
 ไม่เคยได้รบั ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก
 เคยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ปี..................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................สมาชิกผู้ขอรับทุน
(......................................................)
“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

