ใบคำขอรับสวัสดิกำรเพือ่ กำรศึกษำของบุตรสมำชิก

เลขที.่ ......................./2562

สหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมป่ าไม้ จากัด

ประจำปี 2562
*( ส่ งถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 )*
วันที่………..เดือน………………………. พ.ศ. 2562
เรียน

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พจิ ารณาการให้ ทุนสนับสนุนการศึกษา ประจาปี 2562

(โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงใน  เพือ่ เลือกประเภททุนการศึกษาที่ขอรั บเพียงประเภทเดียวเท่ านั้น)
1. ประเภททุนการศึกษา ข้าพเจ้าขอสมัครรับทุนสนับสนุนการศึกษาประเภท
 ทุนประเภทส่ งเสริมการศึกษา  ทุนประเภทเรียนดี  ทุนส่ งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษ  ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม
2. ข้ อมูลสมาชิก ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................สมาชิกเลขที่................................
เลขหมายโทรศัพท์ มอื ถือ...............................................................
3. ข้ อมูลบุตร ข้าพเจ้ามีบุตรซึ่งอยูใ่ นความอุปการะและกาลังศึกษาอยูจ่ านวน.......ราย และขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา 1 ราย
ชื่อ.................................................................... อายุ ..............ปี วันเกิดของบุตรที่ขอทุน วันที่......... เดือน ............................ พ.ศ...............
 กรณีขอทุนส่ งเสริมการศึกษา ชั้นเรียนปัจจุบัน .......................................... สถานศึกษาชื่อ .................................................................
 กรณีขอทุนประเภทเรียนดี (ระบุช้ันการศึกษาและคะแนนเฉลีย่ ผลการศึกษาของปี การศึกษาที่ผ่านมา)
(เกรดเฉลี่ย ประถมศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 3.70 มัธยมศึกษาระดับต้น ไม่นอ้ ยกว่า 3.70 มัธยมศึกษาระดับปลาย ไม่นอ้ ยกว่า 3.50 อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 3.50) ของระดับชั้นการศึกษาปี ที่ผ่านมา (ปี การศึกษา 2561) ศึกษาอยูท่ ี่สถานศึกษาชื่อ........................................ชั้น............
เกรดเฉลีย่ ทั้งปี ของปี การศึกษา 2561 เท่ากับ.........................................................(แนบรายงานผลการศึกษาของปี การศึกษา 2561 ทั้งปี )

 กรณีขอทุนประเภทส่ งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษ
ชื่อ – สกุล ................................................... .....อายุ..........ปี
ชื่อสถานศึกษา.....................................................................

 กรณีขอทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม
ชื่อ – สกุล ........................................................... อายุ..........ปี
ชื่อสถานศึกษา.................................................... .................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็ นความจริ ง หากสหกรณ์ฯ พิสูจน์ได้วา่ เป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ หัก
เงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อชดใช้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาซึ่งข้าพเจ้าได้รับไปแล้วพร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละสิ บห้าต่อปี และ ตัดสิ ทธิ์
ขอรับสวัสดิการสนับสนุนการศึกษาตลอดไป กรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเงินสวัสดิการฯ ข้าพเจ้ายินดีให้สหกรณ์โอน เงินดังกล่าวเข้าบัญชีออม
ทรัพย์ สิ นมัธยัสถ์ของข้าพเจ้าตามประกาศสหกรณ์
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.......................................................... สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการ
(......................................................................... )
 ทุนส่ งเสริมการศึกษา แนบเอกสาร (1) สาเนาทะเบียนบ้านบุตร (2) เอกสารที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา ในปี 2562 เช่น
สาเนาบัตรประจาตัวนักเรี ยน/นักศึกษา หรื อหนังสื อรับรองจากสถานศึกษา หรื อสาเนาสมุดรายงานผลการเรี ยน ปี 2561 เป็ นต้น
 ทุนเรียนดี เอกสารแนบ (1) สาเนาทะเบียนบ้านบุตร (2) ใบระเบียนหรื อสาเนาสมุดรายงานผลการเรี ยนเฉลี่ยทั้งปี 2561
ทั้งภาคเรี ยนที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 และภาคเรี ยนที่ 3(ถ้ามี) ต้ องระบุชื่อบุตรและผลการเรียนรายวิชาทีช่ ัดเจน
 ทุนส่ งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษ เอกสารแนบ (1) สาเนาทะเบียนบ้านบุตร (2) หนังสื อรับรองจากสถานศึกษาสอนคนพิการ
หรื อเด็กที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ ทั้งนี้ สถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม เอกสารแนบ (1) สาเนาทะเบียนบ้านบุตร (2) หนังสื อรับรองการสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย หรื อหนังสื ออนุมตั ิปริ ญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) โดยสาเร็ จการศึกษาในปี 2562
 เอกสารอืน่ ๆ เช่ นการเปลีย่ นชื่อ – สกุล ของบุตร หรือสมาชิก
เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาบุตร ดังนี้

 สมาชิ กสมทบไม่ มีสิทธิขอรับทุน 

ทีอ่ ยู่ปัจจุบันทีส่ ามารถติดต่ อได้
(เพือ่ ประโยชน์ สาหรับการติดต่ อกรณีหลักฐานไม่ ครบถ้ วน)
โปรดระบุที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ให้ชดั เจน กรณี ที่ท่านไม่ได้แจ้งที่อยูป่ ั จจุบนั ไว้กบั สหกรณ์ หรื อเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่ หม่ เพื่อประโยชน์ของท่านเองในการยืน่ ขอรับทุนการศึกษาบุตรหากมีขอ้ ผิดพลาดหรื อเอกสาร
การขอรับทุนสวัสดิการไม่ครบถ้วน
ชื่อ (นาย /นาง/ น.ส.)................................................................................... สมาชิกเลขที่.............................................
ตาแหน่ง............................................................................. สังกัด...................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่.................................................. ถนน................................................แขวง/ตาบล......................................
เขต/อาเภอ........................................................จังหวัด............................................ รหัสไปรษณี ย.์ ................................
โทรศัพท์(มือถือ)..................................................................โทรศัพท์(สานักงาน)..........................................................
โทรศัพท์(บ้าน)..........................................................โทรสาร ......................................................................

หากไม่ สามารถติดต่ อข้ าพเจ้ าได้ ตามทีอ่ ยู่ข้างต้ น ให้ ติดต่ อบุคคลต่ อไปนี้
ชื่อ (นาย / นาง / น.ส.)....................................................................................... เกี่ยวข้องเป็ น......................................
ตาแหน่ง............................................................................. สังกัด...................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่.................................................. ถนน................................................แขวง/ตาบล......................................
เขต/อาเภอ........................................................จังหวัด............................................ รหัสไปรษณี ย.์ ................................
โทรศัพท์(มือถือ)..................................................................โทรศัพท์(สานักงาน)..........................................................
โทรศัพท์(บ้าน)..........................................................โทรสาร ......................................................................

