
 
 

 

 

ประกาศ 
    สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ ากัด 

   เรื่อง  รับสมคัรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี  2564 
............................................................................................................................. ........... 

ด้วย  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จ ากัด  จะด าเนินการตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ 
จ ากัด  ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  พ.ศ.  2557  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่สมาชิก  และในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ ากัด  ชุดที่  27  
ครั้งที่  12/2564  เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม  2564   มีมติเห็นชอบให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  
ประจ าปี  2564  โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

 
1.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี  2564  แบ่งเป็น  2  ประเภท  ดังนี้ 

      ก) ทุนประเภทเรียนดี   เอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 
             ระดับชั้นอนุบาล – ปริญญาตรี  บุตรสมาชิกที่ขอทุนประเภทเรียนดี  ผลการศึกษาทั้งปี 
ไม่ต่ ากว่า  3.00  จ านวน  85  ทุน  รายละเอียดทุน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 เอกสารประกอบสมัครรับทุนประเภทเรียนดี  ดังนี้ 
 (1) ใบรับรองความประพฤติและรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา  ของสถานศึกษาหรือตามแบบฟอร์ม       
              เอกสารของสหกรณ์ 
 (2) ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกตามเอกสารของสหกรณ์ 
 (3) เอกสาร ปพ.1  แสดงผลการเรียนของสถานศึกษา  (ผลการเรียนรวมปีการศึกษา  2563 และภาคเรียนที่ 1                               

     ปกีารศึกษา  2564)  โดยสถานศึกษารับรอง 
(4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ของสมาชิกสหกรณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร และ 
     สมาชิกผู้ขอรับทุนเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 (5)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ของบุตรที่ขอรับทุนการศึกษาบุตร   
       **  หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนสามารถใช้สูติบัตรแทนได ้และสมาชิกผู้ขอรับทุนเป็นผู้รับรองส าเนา 

     ถูกต้องทุกฉบับ 
 (6) รูปถ่าย 1  นิ้ว  1  รูป ** ติดใบสมัครตาม ข้อ (2) 
 (7) แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ชื่อของสมาชิกผู้ขอรับทุน) โดย 

    สมาชิกผู้ขอรับทุนเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ข) ทุนกิจประเภทกิจกรรม ...................... 
 
 
 



 
 

     -2- 

     ข) ทุนประเภทกิจกรรมเด่น/บ าเพ็ญประโยชน์ 
            ระดับชั้นอนุบาล – ปริญญาตรี  บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนประเภทกิจกรรมเด่น/บ าเพ็ญประโยชน์   
จ านวน  80  ทุน  รายละเอียดทุน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

เอกสารประกอบสมัครรับทุนประเภทกิจกรรมเด่น/บ าเพ็ญประโยชน์  ดังนี้ 
 (1) ใบรับรองความประพฤติและรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษา หรือตามแบบฟอร์มเอกสาร 

     ของสหกรณ ์
 (2) ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกตามเอกสารของสหกรณ์ 
 (3) แฟ้มสะสมงาน  (PORTFOLIO)   รูปภาพการท ากิจกรรมต่างๆ ของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน 

(4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ของสมาชิกสหกรณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร และ 
     สมาชิกผู้ขอรับทุนเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 (5)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ของบุตรที่ขอรับทุนการศึกษาบุตร   
       **  หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนสามารถใช้สูติบัตรแทนได ้และสมาชิกผู้ขอรับทุนเป็นผู้รับรองส าเนา 

     ถูกต้องทุกฉบับ 
 (6) รูปถ่าย 1  นิ้ว  1  รูป ** ติดใบสมัครตาม ข้อ (2) 
 (7) แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ชื่อของสมาชิกผู้ขอรับทุน) โดย 
               สมาชิกผู้ขอรับทุนเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
 คุณสมบัติของบุตรสมาชิก  ประเภทเรียนดี  และประเภทกิจกรรมเด่น/บ าเพ็ญประโยชน์ 
      1.เป็นบุตรสมาชิกสามัญ  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ ากัด  ที่ไม่ค้างส่งช าระหนี้สหกรณ์ฯ 
      2.เป็นบุตรก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในส่วนราชการ  หรือเอกชนทางราชการรับรอง 
      3.บุตรสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรเพียง  1  ทุน  เท่านั้น 
      4.เป็นบุตรสมาชิกสามัญที่ชอบด้วยกฎหมาย แตไ่ม่รวมถึงบุตรบุญธรรม  
      5.กรณีบิดามารดาต่างเป็นสมาชิก แต่ละคนมีสิทธิส่งบุตรเพ่ือขอรับทุนได้แต่ต้องไม่เป็นบุตรคนเดียวกัน 
 
 2.ตารางก าหนดการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี  2564 

วัน/เดือน/ปี รายการ หมายเหตุ 
  26  ต.ค. 2564 ส่งเอกสาร ประกาศ  เรื่อง  รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  

ประจ าปี  2564 
 

1-12 พ.ย. 2564 รับใบสมัครขอรับทุน   ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ เสมากาฬสินธุ์  จ ากัด        
เลขที ่ 22  ถนนบายพาส-สงเปลือย  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ 
(หากไม่ยื่นภายในเวลาที่ก าหนดถือว่าสมาชิกสละสิทธ์ิไม่ประสงค์จะขอรับทุน)  

 

15-18 พ.ย. 2564 รวบรวมเอกสารใบสมัคร  
 22  พ.ย. 2564 พิจารณากลั่นกรองและด าเนินการจัดทุน  
 24  พ.ย. 2564 น าเสนอข้อมูลที่ได้ต่อคณะกรรมการด าเนินการ  
      ธ.ค. 2564 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกให้กับสมาชิกได้ทราบทาง Line office สหกรณ์ 

และ www.semakalasin.net   

 
 

 

 /3. การพิจารณาให้ทุน ........................... 
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3.การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี  2564 

    1) บุตรสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศที่สหกรณ์ฯ  ได้ก าหนดไว้  มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิกนั้น  ให้ยื่นใบสมัครขอรับทุนตามเอกสารที่สหกรณ์ได้ก าหนดตามประกาศนี้  ภายในวันที่ 1-12 
พฤศจิกายน  2564  หากไม่ยื่นภายในเวลาที่ก าหนดถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ไม่ประสงค์จะขอรับทุน 
    2) ผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ในปี  2563  แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นล าดับหลัง 
    3) การพิจารณาจัดสรรทุนเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดถือเป็นการสิ้นสุด 

            สหกรณอ์อมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จัด  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจ าปี  2564 
ภายในเดือนธันวาคม 2564 ทาง Line office สหกรณอ์อมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จ ากัด  และ www.semakalasin.net      
              
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
               

ประกาศ  ณ  วันที่  15  ตุลาคม  2564 
            
 

        
   (นายประยงค์  โมคภา) 

 ประธานกรรมการ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ ากดั 

 
 


