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ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
เรื่อง สหกรณ์ ให้ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2561
--+-สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจาปี 2561 โปรดศึกษารายละเอียด ระเบียบว่าด้ วย
ทุนการศึกษา พ.ศ. 2560 และเตรี ยมเอกสารที่ต้องแสดงหรื อส่งสหกรณ์ ให้ พร้ อมในวันส่งเอกสารขอรับ
ทุนการศึกษา ที่สานักงานสหกรณ์ ทุกแห่ ง ในวันและเวลาราชการ ตัง้ แต่ วันที่ 1-30 สิงหาคม 2561
สาระสาคัญของระเบียบ ฯ ที่สมาชิกควรทราบ ดังนี ้
1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกมี 2 ประเภท คือ ทุนสงเคราะห์การศึกษา และทุนเรี ยนดี
2. สถานศึกษาต้ องสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ,องค์การบริหารส่วนจังหวัด, กรุงเทพมหานคร ทังสายสามั
้
ญ
และสายอาชีพ
3. สหกรณ์พิจารณาให้ ทนุ การศึกษาแก่บตุ รสมาชิก (ไม่รวมบุตรบุญธรรม ครอบครัวละ 1 ทุน)
4. สหกรณ์จา่ ยเงินทุนการศึกษา ตังแต่
้ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงปริญญาตรี ดังนี ้
(1) ประถมศึกษา
1,000 บาท
(2) มัธยมศึกษาตอนต้ น -ตอนปลาย, อาชีวศึกษา และอนุปริ ญญา
1,500 บาท
(3) ปริญญาตรี
2,000 บาท
5. สมาชิกต้ องเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่นบั รวมอายุการเป็ นสมาชิกจากสหกรณ์อื่น
6. บุตรสมาชิกที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ต้ องมีอายุไม่เกินที่กาหนด ดังนี ้
(1) ประถมศึกษา
อายุไม่เกิน 13 ปี
(2) มัธยมศึกษาตอนต้ น - ตอนปลาย, อาชีวศึกษา และอนุปริ ญญา อายุไม่เกิน 21 ปี
(3) ปริญญาตรี
อายุไม่เกิน 23 ปี
7. ในกรณีทงสามี
ั ้ และภรรยาเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้ ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ เพียงคนเดียว
8. บุตรสมาชิกที่จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ต้ องไม่มีงานประจาที่มีเงินได้ รายเดือน
9. ประเภททุนสงเคราะห์การศึกษา สมาชิกต้ องมีเงินเดือนไม่เกิน 18,000 บาท และปัจจุบนั ยังรับราชการหรื อ
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นมหาวิทยาลัยฯ
10. ประเภททุนเรี ยนดี บุตรสมาชิกนันจะต้
้ องเรี ยนอยูใ่ นระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ขึ ้นไป และมีผลการเรี ยน
ในปี การศึกษาที่ผา่ นมาเฉลี่ยทังปี
้ ไม่ต่ากว่าที่กาหนด ดังนี ้
(1) ประถมศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.50

(2) มัธยมศึกษาตอนต้ น
ไม่ต่ากว่า 3.25
(3) มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา, อนุปริญญา
ไม่ต่ากว่า 3.00
(4) ปริญญาตรี
ไม่ต่ากว่า 2.75
11. สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร จะต้ องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้
(1) ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของสหกรณ์ ที่กรอกข้ อความสมบูรณ์ตามความเป็ นจริง
(2) สาเนาทะเบียนบ้ านที่มีชื่อสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา
(3) ในกรณีที่ ชื่อ ชื่อสกุล ในสาเนาทะเบียนไม่ตรงกัน ให้ แสดงสาเนาสูตบิ ตั ร หรื อหนังสือสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
(4) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองและตราประทับ
12. ในกรณีขอทุนประเภททุนเรี ยนดี จะต้ องเพิ่มหลักฐานผลการเรี ยน คือ
(1) ใบรับรองผลการศึกษาประจาปี การศึกษา ถ้ าเป็ นสาเนาต้ องแสดงพร้ อมฉบับจริง หรื อ
(2) ใบรายงานผลการศึกษาหรื อสมุดประจาตัวนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนประจาปี การศึกษา ซึง่ มีคะแนน
รวมตลอดทังปี
้ ถ้ าเป็ นสาเนาต้ องแสดงพร้ อมฉบับจริง
13. สมาชิกที่จะขอรับทุนการศึกษาบุตร ต้ องส่ งหลักฐานการขอรับทุน ตามที่สหกรณ์ กาหนดให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ส่ งถึงสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เท่ านัน้
14. สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตรและได้ ผา่ นการพิจารณาแล้ ว จะขอรับทุนการศึกษาได้ ภายในเดือน
กันยายน 2561 หรื อตามประกาศของสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2561

(นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จากัด

หมายเหตุ

ประเภททุนสงเคราะห์การศึกษา สมาชิกต้ องมีเงินเดือนไม่เกิน 18,000 บาท และแสดง
หลักฐานที่เป็ นปัจจุบนั

