เลขที่.................................
ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจําป 2561
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
ชื่อสมาชิกผูสมัครขอรับทุน นาย  นาง…………………….……………….เลขประจําตัวสมาชิก...……........………..
(เลขประจําตัวสมาชิกไมเกิน 601341) ภาควิชา/สํานัก...........................................................................…………..................
สังกัดคณะ/สถาบัน.......................………...............................................โทรศัพท (คณะ/สถาบัน)............................................
มือถือ...............………………….บัญชีออมทรัพยเลขที่....................…………
 ขาพเจามีความประสงคจะสมัครขอรับ ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ใหแก
บุตรชื่อ......................................................……..…………วัน/เดือน/ปเกิด……...............……….อายุ.............ป

ปการศึกษา 2560 ศึกษาระดับชั้น.......................................................คะแนนเฉลี่ยตลอดป......................
ปการศึกษา 2561 ศึกษาระดับชั้น………................สถานศึกษา.................................................................
 ขาพเจามีความประสงคจะสมัครขอรับโลเรียนดี ใหแก
บุตรชื่อ....................................................……..…………วัน/เดือน/ปเกิด……...................……….อายุ...........ป

ปการศึกษา 2560 สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับที่..............จาก....................................
...................................................................... ชื่อปริญญา........................................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม.......................
ขอรับรองวา ขอความและหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ระบุขางตนนี้เปนความจริง
ทุกประการ หากปรากฏวาขาพเจาไดแสดงหลักฐานอันเปนเท็จในการขอรับทุนการศึกษานี้ ขาพเจายินยอม
ใหสหกรณออมทรัพยฯ ตัดสิทธิ์ ในการขอรับทุนครั้งนี้ และพิจารณาโทษตามที่เห็นสมควร
(ลงชื่อ)............................................................................สมาชิกผูสมัครขอรับทุน
(....................................................................................) ตัวบรรจง
วันที่...........................................................................

ชองนี้สําหรับผูประสานงานประจําหนวย/เจาหนาที่ (ตองมีเอกสารครบทั้ง 3 รายการนี้เทานั้น)

ไดตรวจหลักฐานที่สมาชิกแนบมาแสดงครั้งนี้ คือ

[ ] 1) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนเปนรายวิชา (ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ที่เปนระบบเกรด จะใชเฉพาะภาคเรียนใด
ภาคเรียนหนึ่งมิได) หรือสําเนาสมุดรายงานประจําปการศึกษา 2560 (พรอมแสดงฉบับจริง)
[ ] 2) หนังสือรับรองการศึกษา (ตามแบบพิมพของสหกรณออมทรัพยฯ) หรือ สําเนาใบเสร็จชําระคาเลาเรียน ปการศึกษา 2561
ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป
[ ] 3) สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อของบุตรที่ขอรับทุน
หมายเหตุ ในกรณี ชื่อ-สกุล ไมตรงกับสําเนาทะเบียนบานและ/หรือ นามสกุลของบุตรสมาชิกไมตรงกัน ใหใชสาํ เนาสูติบัตร
(ลงชื่อ)...........................................................ผูประสานงานประจําหนวย/เจาหนาที่
วันที่.........................................................................

สมาชิกสงใบสมัครไดที่ผปู ระสานงานประจําหนวย หรือที่ฝายธุรการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 ตั้งแตวันศุกรที่ 1 มิถนุ ายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

1. คุณสมบัติของสมาชิกและบุตรผูสมัครขอรับทุน หรือขอรับโลเรียนดี
(1) ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ (ไมรวมสมาชิกสมทบ) ติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
(เปนสมาชิกกอนวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เลขประจําตัวสมาชิกไมเกินเลขที่ 601341)
(2) บุตรสมาชิกผูขอรับทุน ตองเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม ตองมีอายุตั้งแต 5 ป
ขึ้นไป และไมเกิน 25 ปบริบูรณ (ไมเกิดกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2536) และตองกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา
2561
(3) บุตรสมาชิกผูขอรับทุน ตองกําลังศึกษาอยูใน สถานศึกษาในสังกัดหรือในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ หรือในความ
ดูแลของกรุงเทพมหานคร หรือในความดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัด หรือไดรบั การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป ในปการศึกษา 2561 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ (ไมรวม โรงเรียนราษฎรประเภท
อาชีวศึกษาที่ใชหลักสูตรของโรงเรียนเอง โรงเรียนการศึกษาพิเศษตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนราษฎร การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
(4) บุตรสมาชิกผูขอรับทุน ที่มีอายุเกินกวา 20 ปขึ้นไป จะตองกําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา
(หลักสูตรปริญญาบัณฑิต) และมีสถานภาพโสด
(5) บุตรสมาชิกผูขอรับโลเรียนดี จะตองสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมประจําปการศึกษา 2560
2. เกณฑการใหทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดี
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จะใหทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดีแกบุตรของสมาชิก
ซึ่งมีผลการเรียนในปการศึกษา 2560 ไดคะแนนเฉลี่ย (GPA) ดังนี้
(1) ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
ที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.85 ทุนละ 2,200.00 บาท
(โดยไมนําหนวยการเรียนวิชาภาษาตางประเทศมาคิดคะแนนเฉลี่ย)
(2) ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
ที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.75 ทุนละ 2,200.00 บาท
(3) ระดับมัธยมศึกษา
3.1 มัธยมศึกษาปที่ 1-2-3
ที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.50 ทุนละ 2,500.00 บาท
3.2 มัธยมศึกษาปที่ 4-5-6
ที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.50 ทุนละ 2,800.00 บาท
(4) ระดับอาชีวศึกษา
4.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.00 ทุนละ 2,800.00 บาท
4.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.00 ทุนละ 3,000.00 บาท
(5) ระดับอุดมศึกษา (เฉพาะหลักสูตรปริญญาบัณฑิต) ที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.25 ทุนละ 3,500.00 บาท
(ตองมีหนวยการเรียนไมนอ ยกวา 32 หนวยกิตตอป ไมรวมผลการศึกษาภาคฤดูรอน)
(6) บุตรของสมาชิกที่สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยม ประจําปการศึกษา 2560 ใหไดโลเรียนดี
3. ยื่นใบสมัครขอรับทุนไดที่ ผูประสานงานประจําหนวย หรือฝายธุรการ
ตั้งแตวันศุกรที่ 1 มิถุนายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
4. การประกาศผลการพิจารณา
วันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2561
5. การทักทวงผลการพิจารณา
ภายในวันศุกรที่ 7 กันยายน 2561
6. พิธีมอบทุนเรียนดีและโลเรียนดี
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
7. โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิก วันศุกรที่ 14 กันยายน 2561

สามารถดาวนโหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดไดที่ www.savings.chula.ac.th

หนังสือรับรองการศึกษา
สถานศึกษา...................................................................................................
ตั้งอยูที่อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................................
วันที่ ....................................................เดือน..................................พ.ศ...........................................
ขอรับรองวา.........................................................................................เลขประจําตัว...........................................
บิดาชื่อ....................................................................................มารดาชื่อ.......................................................................................
กําลังศึกษาในระดับชั้น................................................................ในปการศึกษา 2561
ขอความที่ระบุในหนังสือรับรองนี้ ทางสถานศึกษา ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).............................................................................................
(......................................................................................................)
ตําแหนง..........................................................................................
(ประทับตราสถานศึกษา)

หมายเหตุ
1. ผูลงนามในหนังสือรับรองนี้ จะตองมีตําแหนงเปนครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ ผูจัดการ นายทะเบียน
หรือเทียบเทา
2. หนังสือรับรองนี้ หามมีรอย ขูด ลบ ขีด ฆา

