


       

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

ใบสมคัรขอรบัทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจ าปี 2558 

สหกรณอ์อมทรพัยจุ์ฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ ากดั 
 

 ชื่อสมาชกิผูส้มคัรขอรบัทนุ นาย  นาง…………………….……………………….เลขประจ าตวัสมาชกิ...………………..  

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

โทรศพัท ์(คณะ/สถาบนั).............................................................มอืถอื...............…..……………….บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่................………… 

  ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะสมคัรขอรบั ทุนอดุหนุนการศึกษาประเภททนุเรียนด ีใหแ้ก่ 

  บตุรชื่อ................................................................……..…………วนั/เดอืน/ปีเกดิ…….....................……….อายุ.........ปี 

ปีการศึกษา 2557  ศึกษาระดบัชัน้.....................................................คะแนนเฉล่ียตลอดปี...................... 

ปีการศึกษา 2558  ศึกษาระดบัชัน้………................สถานศึกษา.................................................................. 
 

 ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะสมคัรขอรบัโลเ่รยีนด ีใหแ้ก่ 

  บตุรชื่อ................................................................……..…………วนั/เดอืน/ปีเกดิ…….....................……….อายุ.........ปี 

ปีการศึกษา 2557  ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี เกียรตินิยมอนัดบัท่ี..............จาก................................ 

...................................................................... ช่ือปริญญา........................................................................ 

คะแนนเฉล่ียสะสม....................... 
 

ขอรบัรองว่า ขอ้ความและหลกัฐานประกอบการพจิารณาที่ระบุขา้งตน้นี้ เป็นความจริง     

ทุกประการ  หากปรากฏว่าขา้พเจา้ไดแ้สดงหลกัฐานอนัเป็นเท็จในการขอรบัทุนการศึกษานี้    ขา้พเจา้ยินยอม 

ใหส้หกรณอ์อมทรพัยฯ์ ตดัสิทธ์ิ ในการขอรบัทุนครั้งนี้  และพิจารณาโทษตามที่เห็นสมควร 

 

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

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

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

  

 ช่องนี้ ส าหรบัผูป้ระสานงานประจ าหน่วย/เจา้หนา้ที ่    ไดต้รวจหลกัฐานทีส่มาชิกแนบมาแสดงคร ัง้น้ี  คือ 
 [    ] 1)  ใบสมคัรขอรบัทนุ 

 [    ] 2)  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งมคีะแนนรวมตลอดปี (ภาคเรียนที ่1 และ 2)  หรอืส าเนาสมดุรายงานประจ าปีการศึกษา 2557  

   (พรอ้มแสดงฉบบัจรงิ)   

 [    ] 3)  หนงัสอืรบัรองการศึกษา (ตามแบบพมิพข์องสหกรณอ์อมทรพัยฯ์) หรอื ใบเสรจ็ช าระค่าเลา่เรยีน ปีการศึกษา 2558   

   ตัง้แต่ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาขึ้นไป 

 [    ] 4)  ส าเนาทะเบยีนบา้นที่มชีื่อของบตุรทีข่อรบัทนุ    

 [    ] 5)  เป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัย ์(เลขประจ ำตวัสมำชิกไม่เกนิ 571857) 

 [    ] 6)  ส าเนาสูตบิตัร (ในกรณีชื่อ-สกลุ ไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น และ/หรอื นามสกลุของบุตรกบัสมาชกิไม่ตรงกนั)  

 [    ] 7)  หลกัฐานอื่น ๆ .........................................................................................  
     

(ลงชื่อ)...........................................................ผูป้ระสานงานประจ าหน่วย/เจา้หนา้ที่ 

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

 
 

สมาชิกส่งใบสมคัรได้ที่ผู้ประสานงานประจ าหน่วย หรือทีฝ่่ายธุรการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9  ต้ังแต่วนัอังคารที ่2 มิถุนายน ถงึวันศุกร์ที ่21 สิงหาคม 2558



1. คุณสมบัติของสมาชิกและบุตรผู้สมคัรขอรับทุน หรือขอรับโล่เรียนดี 
 1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ เลขประจ าตวัสมาชิกไม่เกินเลขท่ี 571857 
 1.2  บุตรสมาชิกตอ้งมีอายไุม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533) และก าลงัศึกษาอยูใ่น 
               ปีการศึกษา 2558 ในสถานศึกษาภายในประเทศ 

 1.3 บุตรสมาชิกท่ีขอรับโล่เรียนดี จะตอ้งส าเร็จการศึกษาปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยม ประจ าปีการศึกษา 2557 
2. เกณฑ์การพจิารณา 
  สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ จะใหทุ้นอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดีแก่บุตรของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา ในสังกดัหรือในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือในความ
ดูแลของกรุงเทพมหานคร  หรือในความดูแลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึนไป (ในปี
การศึกษา 2558) ทั้งสายสามญัและสายอาชีพ ทั้งน้ีไม่รวม  

  ก.  โรงเรียนราษฎร์ประเภทอาชีวศึกษาท่ีใชห้ลกัสูตรของโรงเรียนเอง  
  ข.  โรงเรียนการศึกษาพิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนราษฎร์  
  ค.  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.)   
  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดี  แก่บุตรของสมาชิก ดังนี้ 
 2.1   ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-3                ท่ีมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 3.85   ทุนละ   2,200.00    บาท 
  (โดยไม่น าหน่วยการเรียนวชิาภาษาต่างประเทศมาคิดคะแนนเฉลีย่) 
 2.2   ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 3.75 ทุนละ   2,200.00    บาท 
 2.3   ระดบัมธัยมศึกษา 
            2.3.1  มธัยมศึกษาปีท่ี 1-2-3 ท่ีมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 3.50   ทุนละ   2,500.00    บาท 
            2.3.2   มธัยมศึกษาปีท่ี 4-5-6 ท่ีมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 3.50    ทุนละ   2,800.00    บาท 
      2.4   ระดบัอาชีวศึกษา 
         2.4.1   ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)    ท่ีมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 3.00 ทุนละ   2,800.00   บาท 
  2.4.2   ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ท่ีมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 3.00 ทุนละ   3,000.00   บาท 
 2.5   ระดบัอุดมศึกษา (เฉพาะหลกัสูตรปริญญาบณัฑิต)  
      ท่ีมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 3.25   ทุนละ   3,500.00   บาท 
   (ต้องมีหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกติต่อปี ไม่รวมผลการศึกษาภาคฤดูร้อน) 
 2.6  บุตรของสมาชิกท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยม ประจ าปีการศึกษา 2557 ใหไ้ดรั้บโล่เรียนดี 
3. ยืน่ใบสมัครขอรับทุนได้ที ่ ผู้ประสานงานประจ าหน่วย หรือฝ่ายธุรการ   ตั้งแต่วนัอังคารที ่2 มิถุนายน   
    ถึงวนัศุกร์ที ่ 21  สิงหาคม   2558  
4. การประกาศผลการพจิารณา วนัพฤหัสบดีที ่ 3  กนัยายน  2558 
5. การทกัท้วงผลการพจิารณา ภายในวนัพฤหัสบดีที ่ 10  กันยายน  2558 
6. พธีิมอบทุนเรียนดีและโล่เรียนดี วนัพฤหัสบดีที ่ 17  กนัยายน  2558  
7. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก วนัศุกร์ที ่ 18  กันยายน  2558 

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอยีดได้ที ่ www.savings.chula.ac.th 

 



 

 
 

หนงัสือรบัรองการศึกษา 
 

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

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

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

 

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

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

ในปีการศึกษา  2558  ศึกษาระดบัช ัน้................................................................ของสถานศึกษาน้ีจรงิ         

        

  ขอ้ความทีร่ะบใุนหนงัสอืรบัรองน้ี ทางสถานศึกษา ขอรบัรองว่าเป็นความจรงิทกุประการ        

          

          

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

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

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

(ประทบัตราสถานศึกษา) 

          

        

 

หมายเหตุ 
1. ผูล้งนามในหนงัสอืรบัรองน้ี  จะตอ้งมตี าแหน่งเป็นครูใหญ่  อาจารยใ์หญ่  ผูอ้  านวยการ  ผูจ้ดัการ นายทะเบยีน 

 หรอืเทยีบเท่า  

2. หนงัสอืรบัรองน้ี  หา้มมรีอย  ขดู  ลบ  ขดี  ฆ่า        

        

        

        

    


