ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด
เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี
ประจาปี 2565
.....................................................
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด ชุดที่ 65 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/65
(กรณีพิเศษ) วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีมติให้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสีมา จากัด เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจาปี 2565 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสี มา จ ากัด ว่าด้ว ยทุน อุ ดหนุ น การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. การจัดสรรจานวนเงินทุนและการจ่ายเงินทุน กาหนด ดังนี้
1.1 ทุน เพื่อช่ว ยเหลื อบุ ตรสมาชิก ที่กาลั งศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธ ยมศึกษาปีที่ 4
หรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาประเภทรายปี (ปีที่ 1) หรือเทียบเท่า กาหนดจ่ายตามงบประมาณประจาปีที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
1.2 ทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาประเภทต่อเนื่อง ทุนละ 10,000 บาทต่อปี จานวน 4 ทุน (กรณีมีเหตุผล
และความจาเป็น คณะกรรมการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจานวนทุนและหลักเกณฑ์การให้ทุน ได้ตามความเหมาะสม)
โดยกาหนดจ่ายภาคเรี ยนละ 5,000 บาท จนครบหลั กสู ตรนั้น ๆ หรือออกกลางคันอย่างใด อย่างหนึ่ง กรณีนี้ไม่มีผ ล
ย้อนหลัง โดยจัดสรรทุนตามสัดส่วนของผู้สมัครสอบในแต่ละปี แบ่งทุนออกเป็น 3 สายวิชา ดังนี้
(1) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
(2) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายทั่วไป
(3) ผู้ที่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
2. คุณสมบัติของบุตรสมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุน
2.1 ต้องเป็นบุตรของสมาชิกในระหว่างการขอรับทุนการศึกษา
2.2 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องใด
2.3 ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาในระดับนั้นมาก่อน
2.4 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.5 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
2.6 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
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3. การรับสมัคร
เริ่ มรั บ สมั ครตั้ง แต่ วั น ที่ 1 - 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2565 สมาชิ กที่ สั ง กั ดหน่ว ยอาเภอใดสามารถ
ส่งใบสมัครได้ที่กรรมการหรือผู้ช่วยงานหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ประจาเขตพื้นที่อาเภอนั้น ๆ หรือที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หรือสแกน QR Code
เพื่อส่งใบสมัครได้เช่นเดียวกัน

QR Code สาหรับกรอกใบสมัคร
ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
(ทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก)

QR Code สาหรับกรอกใบสมัคร
สอบคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
(ทุนเรียนดี)

4. หลักฐานในการสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ฯ กาหนด
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
4.3 สาเนาหนังสือจดทะเบียนรับรองเป็นบุตรบุญธรรม (กรณีบุตรบุญธรรม)
4.4 รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
4.5 ใบรับรองของสถานศึกษาปัจจุบันที่แสดงกาลังเรียนอยู่ในระดับชั้น
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
- ระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
4.6 ผู้ที่สมัครสอบทุนเรียนดีในระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ต้องมีหลักฐานแสดงการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทีย บเท่า สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , สายทั่ว ไป ต้องสมัครตามสายที่ส าเร็จการศึกษา และผู้ ที่กาลั งศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
5. วันสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบ
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
คัดเลือกทุนเรียนดี ภายในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 กาหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น. (กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา) โดยจะประกาศผลการสอบภายในเวลา 16.00 น.และมอบทุน
สาหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ภายในวันเดียวกัน
กรณีผู้สอบคัดเลือกทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษาต่อเนื่องที่สอบไม่ได้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าพาหนะให้ตาม
มติคณะกรรมการดาเนินการ

-36. วิชาที่สอบ, คะแนนและเกณฑ์การตัดสิน สาหรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง
6.1 กาหนดวิชาที่สอบ และคะแนนสอบ ดังต่อไปนี้
- ภาษาไทย
20
คะแนน
- คณิตศาสตร์
20
คะแนน
- สังคมศึกษา
20
คะแนน
- วิทยาศาสตร์
20
คะแนน
- ภาษาอังกฤษ
20
คะแนน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ 20
คะแนน
คะแนนรวม
120 คะแนน
6.2 กาหนดเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
การตัดสิน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ใช้วิชาภาษาไทยชี้ขาด ถ้ายังเท่ากันอีกให้ใช้วิชาคณิตศาสตร์
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ ที่สอบในลาดับถัดไปชี้ขาด
7. สถานที่สอบสาหรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด เลขที่ 669 หมู่ 5 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย
ตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
8. การติดต่อขอรับทุน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด จะทาการโอนเงิน ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าบัญชี
เงินฝากของสมาชิกที่บุตรได้ยื่นใบสมัครขอรับทุนไว้กับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด เบอร์โทรติดต่อ. 0-4421-1558,
0-4421-1559 ต่อ 0 โทรศัพท์มือถือ 081-8773515
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายบุญธรรม เดชบุญ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด

แบบ กศบ 1

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จากัด
ประจาปี 2565
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)
 ระดับอุดมศึกษา (ปี ท่ี 1)

รูปถ่าย

1. ชื่อผูข้ อรับทุน (บุตร) .................................................................................เกิดวันที่......................................อายุ............ปี
จบการศึกษาชัน้ .........................................................................จากสถานศึกษา...............................................................
ขณะนีก้ าลังศึกษาอยูช่ นั้ .............................................................จากสถานศึกษา...............................................................
2. บิดา/มารดา ของผูข้ อรับทุน(บุตร)ชื่อ ....................................................................................เลขทะเบียน............................
สังกัดหน่วยอาเภอ.......................... สถานที่ทางาน..................................................................... ตาแหน่ง...........................
3. สถานที่สะดวกในการติดต่อ....................................................................................................โทรศัพท์...............................
4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารการขอรับทุน ดังนี ้
( ) 4.1 สาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
( ) 4.2 สาเนาหนังสือจดทะเบียนรับรองเป็ นบุตรบุญธรรม (กรณีบตุ รบุญธรรม)
( ) 4.3 รูปถ่ายของผูข้ อรับทุน ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้ จานวน 1 รูป
( ) 4.4 ใบรับรองของสถานศึกษาปั จจุบนั
5. การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ข้าพเจ้าขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก โดยขอให้สหกรณ์ฯ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา/มารดา
ตามที่ให้ไว้กบั สหกรณ์ฯ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารประกอบข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ ถ้าหากคณะกรรมการได้
ตรวจสอบว่าข้อความเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีเพิกถอนสิทธิในการรับทุนหรือยินยอมชดใช้ทุนคืน
(ลงชื่อ)............................................... บิดาหรือมารดา
(..........................................................) ที่เป็ นสมาชิก

(ลงชื่อ)...............................................ผูข้ อรับทุน (บุตร)
(..........................................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ได้ตรวจเอกสารแล้ว
( ) คุณสมบัติครบ
( ) ขาดคุณสมบัติ ( ) 4.1 ( ) 4.2 ( ) 4.3 ( ) 4.4
(ลงชื่อ).......................................................ผูร้ บั สมัคร
(......................................................)
วันที่...........................................

แบบ กศบ 2

ใบสมัครสอบคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จากัด
ประเภททุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง (สอบคัดเลือก)
ประจาปี 2565
ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 สายทั่วไป
 ระดับอุดมศึกษาปี ที่ 1 คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

รูปถ่าย

1. ชื่อผูข้ อรับทุน (บุตร) .................................................................................เกิดวันที่......................................อายุ............ปี
จบการศึกษาชัน้ .........................................................................จากสถานศึกษา...............................................................
ขณะนีก้ าลังศึกษาอยูช่ นั้ .............................................................จากสถานศึกษา...............................................................
2. บิดา/มารดา ของผูข้ อรับทุน(บุตร)ชื่อ ....................................................................................เลขทะเบียน............................
สังกัดหน่วยอาเภอ.......................... สถานที่ทางาน..................................................................... ตาแหน่ง...........................
3. สถานที่สะดวกในการติดต่อ....................................................................................................โทรศัพท์...............................
4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารการขอรับทุน ดังนี ้
( ) 4.1 สาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
( ) 4.2 สาเนาหนังสือจดทะเบียนรับรองเป็ นบุตรบุญธรรม (กรณีบตุ รบุญธรรม)
( ) 4.3 รูปถ่ายของผูข้ อรับทุน ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้ จานวน 1 รูป
( ) 4.4 ใบรับรองของสถานศึกษาปั จจุบนั
( ) 4.5 หลักฐานแสดงการจบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายทั่วไป
(ต้องสมัครสอบตามสายที่สาเร็จการศึกษานัน้ )
( ) 4.6 ใบรับรองของสถานศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาปี ที่ 1 คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
5. การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ข้าพเจ้าขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก โดยขอให้สหกรณ์ฯ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา/มารดา
ตามที่ให้ไว้กบั สหกรณ์ฯ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารประกอบข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ ถ้าหากคณะกรรมการได้
ตรวจสอบว่าข้อความเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีเพิกถอนสิทธิในการรับทุนหรือยินยอมชดใช้ทุนคืน
(ลงชื่อ)............................................... บิดาหรือมารดา
(ลงชื่อ)...............................................ผูข้ อรับทุน (บุตร)
(..........................................................) ที่เป็ นสมาชิก
(..........................................................)
ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ได้ตรวจเอกสารแล้ว
( ) คุณสมบัติครบ
( ) ขาดคุณสมบัติ ( ) 4.1 ( ) 4.2 ( ) 4.3 ( ) 4.4 ( ) 4.5 ( ) 4.6
(ลงชื่อ).......................................................ผูร้ บั สมัคร
(......................................................)
วันที่..........................................

