
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
เร่ือง  มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ประจ าปี พ.ศ.2563 

 
 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2558         
การจัดสรรทุนการศึกษา จ านวนทุนการศึกษา และเงินทุนการศึกษา ให้สหกรณ์ประกาศเป็นปี ๆ ไป และในการ
พิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาให้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของสหกรณ์ 
 อาศัยอ านาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563              
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. ทุนการศึกษา ก าหนดเพียง 1 ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษา 
2. ระดับการศึกษาจะได้รับทุน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับปริญญาตรี 

    3. ทุนส่งเสริมการศึกษาให้ได้รับตามจ านวนที่ขอรับทุน แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  กรณี
มีผู้ขอรับทุนเกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 6  ของประกาศฉบับนี้ 
 4. ก าหนดวงเงินมอบทุนการศึกษา ประจ าปี 2563  จ านวน  500,000 .-บาท 

5. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
 5.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ขอรับทุนให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย         
                   ยกเว้น  บุตรบุญธรรม และบุตรสมาชิกสมทบ 
 5.2 ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทางราชการ 
                   รับรอง 
 5.3 สมาชิก 1 ท่าน ขอรับทุนได้  1 ทุน และผู้มีสิทธิรับทุนรับได้เพียง 1 ทุน เท่านั้น 

     6.หลักเกณฑ์การพิจารณา   ต้องเป็นบุตรสมาชิกที่ไม่ได้รับทุนในปี พ.ศ.2562   พิจารณาเรียงตามล าดับ
หมายเลขสมาชิกจากน้อยไปหามาก ตามวงเงินทุนการศึกษาในข้อ 4 

7. เอกสารประกอบการขอรับทุน 
7.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ประจ าปี 2563 
       ตามแบบสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสมารถขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่             
     www. Pngt-coop.com   
7.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน สมาชิกผู้ขอทุน                     
      ส าเนาสูติบัตร หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่มีบุตรที่ขอรับทุน  และส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน  
      นักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน  โดยสมาชิก 
      ต้องรับรองส าเนาทุกฉบับ 
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8. ก าหนดวันยื่นรับสมัครขอรับทุนการศึกษา    

   สมาชิกยื่นเอกสารขอรับทุนได้ตั้งแต่วันท่ี 3 สิงหาคม 2563  ถึงวันท่ี 28 สิงหาคม  2563 
ณ ที่ท าการส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด เลขที่ 73 หมู่ที่ 3     ถนนเทศบาลบ ารุง   ต าบลถ้ าน้ าผุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา  และที่ท าการส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด สาขาตะกั่วป่า   เลขที่ 3 / 4     
หมู่ที่  2  ซอยบังคับคดี  ต าบลบางนายสี อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  ในวันและเวลาท าการ, E-mail : 
pngcoop@gmail.com 
 9. กรณีส่งเอกสารขอรับทุนทางไปรษณีย์  คณะกรรมการจะถือวันที่ไปรษณีย์รับลงทะเบียนส่งเอกสาร
ภายในวันท่ี  28  สิงหาคม 2563  โดยเอกสารจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
 10. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายในเดือน กันยายน 2563 
 11. ก าหนดวันมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด จะโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี     
เงินฝากออมทรัพย์สมาชิกหรือจ่ายผ่านคณะกรรมการด าเนินการ ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 
 12. ให้คณะอนุกรรมการเงินทุนสาธารณประโยชน์ท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนตามเกณฑ์         
ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด 
 13. ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  หมายเลขโทรศัพท์             
0  7646  0664 -5  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ต่อ 108   ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ต่อ 11 

  
ประกาศ  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 
 

                 
    

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
                          ประธานกรรมการด าเนินการ 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา  จ ากัด 
 
 
 
 
 

 
 



 

ใบสมัครขอรับทนุการศึกษาบุตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ประจ าปี พ.ศ.2563 

************************* 
 

1. ชื่อสมาชิก.................................................................นามสกุล...................................................อายุ....................ปี 
เป็นสมาชิกทะเบียนเลขที่...........................อายุการเป็นสมาชิก.................ปี.......................เดือน  ปัจจุบันท างานใน
ต าแหน่ง......................................................สังกัด/โรงเรียน/หน่วยงาน..................................................................... 
 
 

2. ที่อยู่ปัจจุบันติดต่อได้สะดวกอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่.......................ถนน................................................... 
ต าบล ...............................................อ าเภอ ................................................จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ........................... 
มือถือ ............................................... 
 

3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาให้   ชื่อ............................................................................................... 
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................ชั้น/ปี........................................................... 
 

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการขอทุน คือ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัว สมาชิก (บัตรข้าราชการหรือลูกจ้าง / บัตรประชาชน)         จ านวน...............ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาสูติบัตร  ที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน                       จ านวน...............ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 
    หรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน                                   จ านวน...............ฉบับ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ            
 
                ลงชื่อ............................................................สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา 
       (................................................................) 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ    บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาในปี พ.ศ.2562    จะไม่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาในปี พ.ศ.2563 

       รับทุนการศึกษา  โดยวิธ ี
 

  เข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์สมาชิก 
        เลขที่…......................................................... 
 จ่ายผ่านคณะกรรมการด าเนนิการ 


