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ที่

ว.9/2558

30 เมษายน 2558

เรื่อง

การขอรับทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจําป 2558

เรียน

สมาชิก สอ.ธกส. ทุกทาน

สิ่งที่สงมาดวย คําขอรับทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก จํานวน 1 ฉบับ
ดวยมติที่ประชุมใหญ สามัญ ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ ก ารเกษตร จํ า กั ด (สอ.ธกส.) อนุ มั ติ เ งิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาของบุ ต รสมาชิ ก
ประจําป 2558 ครอบครัวละ 1 ทุนๆ ละ 1,500.- บาท จํานวน 1,000 ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,500,000.- บาท โดยกําหนด
หลักเกณฑในการขอรับทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูขอรับทุน
1.1 เปนบุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบ (ยกเวนสมาชิกสมทบครอบครัว) ซึ่งมีอายุสมาชิกไมต่ํากวา 1 ป
1.2 บุตรตองมีอายุตงั้ แต 3 - 25 ป และกําลังศึกษาในระดับไมเกินปริญญาตรี
1.3 ไมเคยไดรบั ทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรติดตอกัน 2 ป นับแตปการศึกษาที่ผานมา (ป 2556-2557)
1.4 ตองแนบสําเนาเอกสารที่แสดงวาในปจจุบันบุตรกําลังศึกษาอยูใ นสถานศึกษา พรอมรับรองเอกสารนั้น
1.5 สมาชิก และสมาชิกสมทบ ตองมีเงินเดือนไมเกิน 50,000.- บาท จึงมีสิทธิขอรับทุน
1.6 กรณีสมาชิก และสมาชิกสมทบ ยื่นคําขอรับทุนเกินกวาจํานวนทุนที่คณะกรรมการกําหนดไว จะใชวิธกี ารคัดเลือก
โดยเรียงลําดับตามรายไดของสมาชิก และสมาชิกสมทบ จากนอยไปหามาก เพื่อใหไดจํานวนผูขอรับทุนตามที่
กําหนด ถาจํานวนผูขอรับทุนมีรายไดเทากันและมากกวาจํานวนทุนที่กาํ หนดไว คณะกรรมการจะจับสลากใหได
ตามจํานวนทุนที่กาํ หนด
1.7 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบ ยื่นขอรับทุนเกินกวาครอบครัวละ 1 ทุน เมื่อตรวจสอบพบ สอ.ธกส.ขอสงวนสิทธิ
ในการเรียกคืนทุนดังกลาว
2. กําหนดการยื่นคําขอรับทุน
2.1 ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา ใหยนื่ ขอรับทุนตั้งแตวนั ที่ 6 - 29 พฤษภาคม 2558
2.2 ระดับชั้นปริญญาตรี ใหยื่นขอรับทุนตั้งแตวนั ที่ 3 - 31 สิงหาคม 2558
ดังนั้น สมาชิกและสมาชิกสมทบทานใดมีความประสงคจะขอรับทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ใหยื่นคําขอรับทุน
พร อ มแนบเอกสารประกอบให ค รบถ ว น (ตามสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย) โดยสามารถดาวน โหลดแบบพิ ม พ คํ า ขอได จ ากเว็ ป ไซต
สอ.ธกส. http://baacccoop.com และถือวันที่ไปรษณียประทับตราเปนสําคัญ ผานผูบังคับบัญชาตนสังกัดพิจารณาใหความเห็น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตประไพ มีสวย)
รองประธานกรรมการ ทําการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด

สหกรณออมทรัพยธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด (สอ.ธกส.)
คําขอรับทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก
เรื่อง

ขอรับทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจําป 2558

เรียน

ประธานกรรมการ

สว.4

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................เลขทะเบียน..............................
สังกัด (สาขา)..................................................................ไดรับเงินเดือนๆ ละ..........................บาท โทร wan............................
มือถือ................................................คูสมรส ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................................
ขอยื่นความประสงคขอรับทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรขาพเจา ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล (บุตร)...................................................................อายุ................ป ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับชั้น..............
 อนุบาล

 ประถมศึกษา

 มัธยมศึกษา

 อนุปริญญา

 ปริญญาตรี

ชื่อสถานศึกษา......................................................................................................................................................................
ตําบล...........................................................อําเภอ......................................................จังหวัด..............................................
แนบหลักฐานประกอบการขอรับทุน ดังนี้ (โปรดลงชื่อรับรองหลักฐานประกอบใหครบถวน)
 สําเนาทะเบียนบานของบุตร
 สําเนาบัตรประชาชนของสมาชิก
 เอกสารที่แสดงวาในปจจุบันบุตรกําลังศึกษาอยูใ นสถานศึกษานั้น ไดแก สําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบแสดงผล
การศึกษา หรือสมุดประจําตัว
***ยื่นขอรับทุนไดครอบครัวละ 1 ทุนเทานั้น เมื่อตรวจสอบพบ สอ.ธกส.ขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนทุนดังกลาว***
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................สมาชิกผูขอรับทุน
(......................................................)
*ความเห็นของผูบังคับบัญชา
 มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑจริง
 อื่นๆ ................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผูบังคับบัญชา
(.........................................................)
ตําแหนง.....................................................
หมายเหตุ* ผูบังคับบัญชาของพนักงานและผูชวยพนักงาน ธ.ก.ส. ตองตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไป
ผูบังคับบัญชาของพนักงานและเจาหนาที่อื่น ใหเปนไปตามที่กําหนดในสังกัดนั้นๆ

