
      เลขที.่.................................. 

ใบขอรบัสวสัดิการทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ประจ าปี 2557 
สหกรณอ์อมทรพัยจุ์ฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ ากดั 

ชื่อสมาชกิผูข้อรบัสวสัดกิาร   นาย  นาง............................................................................เลขประจ ำตวัสมำชิก...........................

ภาควชิา/ส านกั..........................................................................สงักดัคณะ/สถาบนั................................................................................

โทรศพัท/์มอืถอื......................................................................................บาท บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่....................................................... 

  ขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอรบัสวสัดิการ ทนุส่งเสรมิการศึกษาแก่บุตรสมาชกิชื่อ................................................................... 

..............................................................ซ่ึงปีการศึกษา 2557 นี้  ศึกษาอยู่ในระดบัช ัน้..................................................................... 

สถานศึกษา........................................................................................................................................................................................... 

          ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ  ขอ้ควำมขำ้งตน้และหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำที่สง่มำดว้ยน้ีเป็นควำมจรงิทุกประกำร  

หำกปรำกฏว่ำขำ้พเจำ้ไดแ้สดงหลกัฐำนอนัเป็นเทจ็ในกำรขอรบัสวสัดิกำรน้ี  ขำ้พเจำ้ยนิดีคนืเงนิใหส้หกรณ์ออมทรพัยฯ์ และยอมรบั

สภำพกำรหมดสทิธ์ิขอรบัสวสัดิกำรคร ัง้น้ี 

 

                                        (ลงชื่อ).................................................................สมาชกิผูข้อรบัทุน     

                                               (................................................................) ตวับรรจง     

                                         วนัที.่....................................................................     

หมายเหตุ   1. สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ จะใหท้นุแก่สมาชกิครอบครวัละ 1 ทนุ ๆ ละ 4,000.- บำท (สีพ่นับำทถว้น) 

2. รบัพจิารณาเฉพาะผูท้ีส่่งหลกัฐานครบในวนัทีย่ืน่ขอรบัสวสัดกิารเท่านัน้  

3. บตุรสมาชกิทีก่  าลงัศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรยีน (กศน.) ไมม่สีทิธิ์ขอรบัทนุ 
 

 หลกัฐานประกอบการขอรบัสวสัดิการ       

    1. หนงัสอืรบัรองการศึกษา (ตามแบบพมิพข์องสหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาฯ) หรอืหนงัสอืรบัรองของสถานศึกษา ปี 2557                   

หรอืส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิค่าบ  ารุงการศึกษาในปีการศึกษา 2557 (พรอ้มประทบัตราสถานศึกษา) 

  2. ส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่ชีื่อบุตรของสมาชกิทีข่อรบัทนุ 

  3. ส าเนาสูตบิตัร (กรณีใชน้ามสกลุบดิา-มารดา) 

  4. ใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ 

  5. เป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ เลขประจ าตวัสมาชกิไม่เกิน 561471 

  6. หลกัฐานอื่น ๆ ......................................................................................... 
       

 

                                      (ลงชื่อ)............................................................เจา้หนา้ทีฝ่่ายทะเบยีนสมาชกิ 

                              (.............................................................) 

                                      วนัที.่...................................................................... 

 
 

 
ยืน่ไดท่ี้ฝ่ายทะเบียนสมาชิก สหกรณอ์อมทรพัยจุ์ฬาฯ อาคารจามจุรี 9  ในเวลาท าการ 

ตั้งแต่วนัพฤหสับดี ท่ี 17 เมษายน ถงึวนัพุธ ท่ี 17 กนัยายน  2557 



 

 
ประกาศ  สหกรณอ์อมทรพัยจุ์ฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ ากดั 

เรือ่ง   การใหทุ้นอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 

ประจ าปี  2557 

แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัที ่1 

------------------------------------------ 

  ตามที่สหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ ากดั ไดป้ระกาศใหทุ้นอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 

สมาชิกครอบครวัละ 1 ทุน ๆ ละ 4,000.- บำท (สี่พนับำทถว้น) ลงวนัที่ 8 เมษายน 2557 แต่เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจปจัจุบนั 

คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมคร ัง้ที่ 1089/2557 วนัองัคารที่ 20 พฤษภาคม 2557  จึงมมีติใหย้กเลกิประกาศฉบบัลงวนัที่ 8 

เมษายน 2557 และก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหท้นุอดุหนุนประเภททนุส่งเสรมิการศึกษา ดงัน้ี       

 1. คุณสมบติัของสมาชิกผูข้อรบัทุน 

  1.1 เป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาฯ เลขประจ าตวัสมาชกิไม่เกิน 561471 (ไมร่วมสมาชกิสมทบ) 

  1.2 มบีตุรก าลงัศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2557  (ไมร่วมถงึบตุรบุญธรรม)       

 2. คุณสมบติัของบุตรสมาชิกผูข้อรบัทุน 

  2.1 เป็นผูท้ีม่อีายุต ัง้แต่ 5 ปี และไมเ่กิน 25 ปีบรบูิรณ ์(เกดิวนัที ่17 เมษายน 2532 ถงึวนัที ่17 เมษายน 2552) 

  2.2 เป็นผูท้ีศึ่กษาในระดบัประถมศึกษาช ัน้ปีที ่1 จนถงึระดบัอดุมศึกษา (หลกัสูตรปรญิญาบณัฑติ)ในปีการศึกษา 2557 

 3. หลกัฐานการยื่นความจ านงขอรบัทุน 

  3.1 หนงัสอืรบัรองการศึกษา (ตามแบบพมิพข์องสหกรณอ์อมทรพัยจ์ุฬาฯ) หรือหนงัสอืรบัรองของสถานศึกษา หรือส าเนา

ใบเสร็จรบัเงนิค่าบ ารุงการศึกษาในปีการศึกษา 2557 (พรอ้มประทบัตราสถานศึกษา) 

  3.2 ส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่ชีื่อบตุรของสมาชกิทีข่อรบัทนุ 

  3.3 ในกรณีทีช่ื่อ-สกลุ ในส าเนาทะเบยีนบา้นไมต่รงกนักบัหลกัฐานอืน่ ๆ ใหแ้สดงส าเนาสูติบตัร หรือส าเนาหนงัสอืส าคญัการ

เปลีย่นชื่อ-สกลุ 

 4. การขอรบัและยื่นใบสมคัร 
  4.1 ขอรบัใบสมคัรไดท้ีส่หกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาฯ อาคารจามจรุ ี9 หรอืสาขา 1 – 6 หรอืผูป้ระสานงานประจ าหน่วย  

   หรอืดาวนโ์หลดที ่www.savings.chula.ac.th   

  4.2 ยืน่ใบสมคัรไดท้ีฝ่่ายทะเบยีนสมาชกิ อาคารจามจรุ ี9 ตัง้แต่วนัพฤหสับดีที่ 17  เมษายน  ถึงวนัพุธที่ 17  กนัยายน 2557 

  หำกพน้ก ำหนดน้ีแลว้ สหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬำฯ จะไม่รบัพจิำรณำไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 

 5. การจ่ายเงิน 

   สหกรณอ์อมทรพัยจ์ุฬาฯ จะจ่ายเงนิใหก้บัสมาชกิทีม่หีลกัฐานครบ โดยการโอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัยข์องสมาชกิ 

  ภายในวนัท าการถดัไป 

         

ประกาศ    ณ    วนัที ่ 21   เดอืนพฤษภาคม       พ.ศ.  2557 

        

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.บญัชา   ชลาภริมย)์ 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณอ์อมทรพัยจ์ุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั จ ากดั

http://www.savings.chula.ac.th/


 

 

    

    

 
 

หนงัสือรบัรองการศึกษา 
 

สถานศึกษา.................................................................................................................... 

ตัง้อยู่ทีอ่  าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั.....................................................  

วนัที.่........................เดอืน.............................................................พ.ศ...........................  

 

 ขอรบัรองว่า...................................................................................................เลขประจ าตวั……………………………………        

บดิาชื่อ....................................................................................มารดาชื่อ................................................................................................  

ในปีการศึกษา  2557  เป็นนกัเรยีนช ัน้................................................................ของสถานศึกษาน้ีจรงิ         

        

  ขอ้ความทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองน้ี ทางสถานศึกษา ขอรบัรองว่าเป็นความจรงิทกุประการ        

          

          

(ลงชื่อ)............................................................................................. 

(.......................................................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................................................... 

(ประทบัตราสถานศึกษา) 

          

        

 

หมายเหตุ 

1. ผูล้งนามในหนงัสอืรบัรองน้ี  จะตอ้งมตี าแหน่งเป็นครูใหญ่  อาจารยใ์หญ่  ผูอ้  านวยการ  ผูจ้ดัการ นายทะเบยีน 

 หรอืเทยีบเท่า      

2. หนงัสอืรบัรองน้ี  หา้มมรีอย  ขดู  ลบ  ขดี  ฆ่า 

      

        

 

        


