
       

                        เลขที่................................. 
ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจ าปี 2559 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
 

 ชื่อสมาชิกผู้สมัครขอรับทุน นาย  นาง…………………….……………….เลขประจ าตัวสมาชิก...……........………..  
ภาควิชา/ส านัก............................…………..................สังกัดคณะ/สถาบัน.......................………............................................... 
โทรศัพท์ (คณะ/สถาบัน)...........................................มือถือ...............………………….บัญชีออมทรัพย์เลขที่................………… 
  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครขอรับ ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ให้แก่ 
  บุตรชื่อ......................................................……..…………วัน/เดือน/ปีเกิด……...............……….อายุ.............ป ี
ปีการศึกษา 2558  ศึกษาระดับชั้น.......................................................คะแนนเฉลี่ยตลอดปี...................... 
ปีการศึกษา 2559  ศึกษาระดับชั้น………................สถานศึกษา................................................................. 
 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครขอรับโล่เรียนดี ให้แก่ 
  บุตรชื่อ....................................................……..…………วัน/เดอืน/ปีเกิด……...................……….อายุ...........ป ี
ปีการศึกษา 2558  ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับที่..............จาก.................................... 
...................................................................... ชื่อปริญญา........................................................................ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม....................... 
 

ขอรับรองว่า ข้อความและหลักฐานประกอบการพิจารณาทีร่ะบุข้างต้นน้ีเป็นความจริง     
ทุกประการ  หากปรากฏวา่ข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการขอรับทุนการศกึษานี้   ข้าพเจา้ยินยอม 
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตดัสิทธิ์ ในการขอรับทุนครั้งน้ี และพิจารณาโทษตามทีเ่หน็สมควร 

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

         (....................................................................................)ตัวบรรจง 
         วันที่........................................................................... 

  

 ช่องนี้ส าหรับผู้ประสานงานประจ าหน่วย/เจ้าหน้าที่     ได้ตรวจหลักฐานที่สมาชิกแนบมาแสดงครั้งนี้  คือ 
 [    ] 1)  ใบสมัครขอรบัทุน 
 [    ] 2)  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งมีคะแนนรวมตลอดปี (ภาคเรียนท่ี 1 และ 2)  หรือส าเนาสมุดรายงานประจ าปีการศึกษา 2558  
   (พร้อมแสดงฉบับจริง)   
 [    ] 3)  หนังสือรับรองการศึกษา (ตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) หรือ ใบเสรจ็ช าระค่าเล่าเรียน ปกีารศึกษา 2559   
   ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป 
 [    ] 4)  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือของบุตรที่ขอรับทุน    
 [    ] 5)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (เลขประจ ำตัวสมำชกิไม่เกิน 581917) 
 [    ] 6)  ส าเนาสูติบัตร (ในกรณีช่ือ-สกุล ไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือ นามสกุลของบุตรกับสมาชิกไม่ตรงกัน)  
 [    ] 7)  หลักฐานอื่น ๆ .........................................................................................  
     

(ลงช่ือ)...........................................................ผู้ประสานงานประจ าหน่วย/เจ้าหนา้ที่ 
  วันท่ี......................................................................... 

 

 

สมาชิกส่งใบสมัครได้ที่ผูป้ระสานงานประจ าหน่วย หรือที่ฝ่ายธุรการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9  ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มถิุนำยน ถึงวันศุกร์ที่ 19 สิงหำคม 2559



 
 
1. คุณสมบัติของสมาชิกและบุตรผู้สมัครขอรับทุน หรือขอรับโล่เรียนดี 
 1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เลขประจ าตัวสมาชิกไม่เกินเลขท่ี 581917 
 1.2  บุตรสมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2534) และก าลังศึกษาอยู่ใน 
              ปีการศึกษา 2559 ในสถานศึกษาภายในประเทศ 

 1.3 บุตรสมาชิกที่ขอรับโล่เรียนดี จะต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยม ประจ าปีการศึกษา 2558 
2. เกณฑ์การพิจารณา 
  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดีแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในสังกัดหรือในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือในความดูแลของ
กรุงเทพมหานคร  หรือในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป (ในปีการศึกษา 2559) 
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ทั้งนีไ้ม่รวม  
  ก.  โรงเรียนราษฎร์ประเภทอาชีวศึกษาท่ีใช้หลักสูตรของโรงเรียนเอง  
  ข.  โรงเรียนการศึกษาพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์  
  ค.  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)   
  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดี  แก่บุตรของสมาชิก ดังนี้ 
 2.1   ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3                ที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.85  ทุนละ   2,200.00    บาท 
  (โดยไม่น าหน่วยการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศมาคิดคะแนนเฉลี่ย) 
 2.2   ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.75 ทุนละ   2,200.00    บาท 
 2.3   ระดับมัธยมศึกษา 
            2.3.1  มัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 ที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.50  ทุนละ   2,500.00    บาท 
            2.3.2   มัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 ที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.50   ทุนละ   2,800.00   บาท 
      2.4   ระดับอาชีวศึกษา 
         2.4.1   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.00 ทุนละ   2,800.00   บาท 
  2.4.2   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.00 ทุนละ   3,000.00   บาท 
 2.5   ระดับอุดมศึกษา (เฉพาะหลักสูตรปริญญาบัณฑิต)  ที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.25   ทุนละ   3,500.00   บาท 
   (ต้องมีหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิตต่อปี ไม่รวมผลการศึกษาภาคฤดูร้อน) 
 2.6  บุตรของสมาชิกท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยม ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้ได้รับโล่เรียนดี 
3. ยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่  ผู้ประสานงานประจ าหน่วย หรือฝ่ายธุรการ    
              ตั้งแต่วันพุธที ่1 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที ่ 19  สิงหาคม  2559  
4. การประกาศผลการพิจารณา วันพฤหัสบดีที ่ 1  กันยายน  2559 
5. การทักท้วงผลการพิจารณา ภายในวันพฤหัสบดีที ่ 8  กันยายน  2559 
6. พิธีมอบทุนเรียนดีและโล่เรียนดี วันอังคารที ่ 13  กันยายน  2559  
7. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก วันพุธที ่ 14  กันยายน  2559 

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่  www.savings.chula.ac.th 



 
 
 

 
หนังสอืรับรองการศึกษา 

 
   สถานศึกษา...................................................................................................  
   ตั้งอยู่ที่อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................................  
                                  วันที่ ....................................................เดือน..................................พ.ศ....................... ....................         
 
 ขอรับรองว่า......................................................................................... เลขประจ าตัว...........................................        
บิดาชื่อ............................................................. .......................มารดาชื่อ.......................................................................................  
ในปีการศึกษา  2559  ศึกษาระดับชั้น................................................................ของสถานศึกษานี้จริง          
        
  ข้อความที่ระบุในหนังสือรับรองนี้ ทางสถานศึกษา ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ        
          
          

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

ต าแหน่ง..........................................................................................  
(ประทับตราสถานศึกษา) 

          
        

 
หมายเหตุ 

1. ผู้ลงนามในหนังสือรับรองนี้  จะต้องมีต าแหน่งเป็นครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  ผู้อ านวยการ  ผู้จัดการ นายทะเบียน 
     หรือเทียบเท่า  
2. หนังสือรับรองนี้  ห้ามมีรอย  ขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า        

        
        
        
    


