
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขกระบี่ จ ากดั 

เรื่อง  การให้ทนุอดุหนุนการศึกษาแก่บตุรสมาชิกประจ าปี 2555 
…………………… 

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุกระบี ่จ ากดั มคีวามประสงคร์บัสมคัรคดัเลอืกเพื่อใหทุ้นอุดหนุน
การศกึษาแกบ่ตุรสมาชกิ ประจ าปี 2556 ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2555 ไดอ้นุมตัใิหจ้ดัสรรก าไรสทุธ ิไวเ้ป็น
ทุนการศกึษาไวเ้ป็นเงนิ 100,000.- บาท และโดยความเหน็ชอบของมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการชุดที ่28/2556 
 ในคราวประชมุคณะกรรมการด าเนินการ คร ัง้ที ่8/2556 เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2556 ใหจ้ดัสรรทุนการศกึษาแก่บตุรสมาชกิ
ประจ าปี 2556 นี้  ออกเป็น 50 ทุน ๆ ละ  2,000.- บาท โดยจดัสรรใหก้บัทุกหน่วยงาน และอนุมตัเิงนิจากทุน
สาธารณประโยชน์ จ านวน 8,000.- บาท เพื่อจดัสรรทุนใหก้บัสมาชกิสมทบ จ านวน 8 ทุนๆ ละ 1,000.- บาท และใหส้มาชกิผู้
ประสงคท์ีจ่ะขอรบัทุนยื่นแบบขอรบัทุนอุดหนุนการศกึษาไดต้ัง้แต่วนัที ่ 8 สงิหาคม 2556  – 8 กนัยายน 2556 มรีายละเอยีด 
ดงันี้ 
  1.คณุสมบติัของผูส้มคัรขอรบัทนุ 

 - เป็นบตุรของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุกระบี ่จ ากดั ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
- เป็นผูท้ีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัประถม – มธัยมตอนปลาย หรอืเทยีบเท่า 
- เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีและขาดแคลนทุนทรพัย์ 
- ไมเ่ป็นบตุรของสมาชกิทีไ่ดร้บัทุนการศกึษาจากสหกรณ์ฯ ในปี 2555 

2. หลกัฐานประกอบการสมคัร ดงัน้ี 
      - แบบฟอรม์ใบสมคัรขอรบัทุนการศกึษา ประจ าปี 2556 
      - ใบระเบยีนหรอืส าเนาสมุดรายงานผลการศกึษา พรอ้มหนงัสอืรบัรองความประพฤต ิ
      - ส าเนาบตัรประชาชนของสมาชกิ 
      - ส าเนาทะเบยีนบา้นของบตุร 
      - ใบแสดงรายการ รบั - จ่าย เงนิเดอืนของสมาชกิ  (สลิปเงินเดือน) 
 3. สถานท่ีรบัสมคัร 
 ผูป้ระสงคจ์ะขอสมคัรรบัทุน ใหย้ื่นใบสมคัรพรอ้มหลกัฐาน สง่สหกรณ์ฯ ตัง้แต่วนัที ่8 สงิหาคม 2556  – 8 
กนัยายน 2556 ในวนัและเวลาทีเ่ปิดท าการ 
4. ก าหนดวนัคดัเลือกผูไ้ด้รบัทนุ 
 วนัที ่13 กนัยายน 2556 
5. การประกาศผลการคดัเลือกผูไ้ด้รบัทนุ 

วนัที ่ 25 กนัยายน 2556 
6. การขอรบัทนุ 
 ใหพ้าบตุรมารบัดว้ยตนเองทีส่ านักงานสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุกระบี ่จ ากดั 
 
จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ ณ วนัที ่8 สงิหาคม 2556 
                                                        เชาวลติ วโนทยาโรจน์   
                                                    (นายเชาวลติ วโนทยาโรจน์) 

ประธานกรรมการ 
      สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุกระบี ่จ ากดั 



 
ใบสมคัรขอรบัทนุการศึกษา 
สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขกระบี่ จ ากดั 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

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

 
เรยีน  คณะกรรมการพจิารณาการใหทุ้นสนบัสนุนการศกึษา ประจ าปี 2556 
 
  ขา้พเจา้……………..………………………………………..สมาชกิเลขที ่………………………เป็น  
(….)ขา้ราชการ (….) ลูกจา้งประจ า  สงักดั ……….………………….............………………...................................… 
ต าแหน่ง…………………………………………………….เลขหมายโทรศพัท์ของขา้พเจา้ทีส่ามารถตดิต่อไดส้ะดวก 
…………………………สถานภาพการสมรส о  สมรส  о หมา้ย о หย่า จ านวนบตุรธดิา ….......……………..คน 
เงนิเดอืน ………………………..บาท  รายไดอ้ื่น………………………..............................................………..บาท 
 คูส่มรส  ชือ่-นามสกลุ………………..................................…………………….อาชพี………….…………………… 
รายไดต้่อเดอืน………………..บาท คา่ใชจ้่ายประจ าเดอืน…..........……………บาท     เป็น/ไมเ่ป็น สมาชกิสหกรณ์ฯ 
  ขา้พเจา้มบีตุรซึง่อยู่ในความอุปการะ  และก าลงัศกึษาอยู่จ านวน ……………คน และมคีวามประสงคจ์ะ
ขอรบัทุนอุดหนุนการศกึษาใหแ้กบ่ตุรของขา้พเจา้ ดงันี้ 

1. ……………………………………………………..….อายุ………………….ปี นกัเรยีนชัน้ ……………. 
โรงเรยีน………………………………………จงัหวดั………………………………………….. 
ไดร้บัเกรดเฉลีย่ …………………….. 
 
     
    ลงชือ่ …………………………………..สมาชกิผูข้อรบัทุน 
              (………………………………….) 

คณุสมบติั 
1. เป็นบตุรของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุกระบี ่จ ากดั ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

ผูท้ศีกึษาอยู่ในระดบัการศกึษา ตัง้แต่ประถมศกึษา - มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า แต่อายุตอ้ง 
 ไมเ่กนิ 20 ปีบรบิรูณ์  

2.   เป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตดิ ีและขาดแคลนทุนทรพัย์ 
3.   ไมเ่ป็นบตุรของสมาชกิทีไ่ดร้บัทุนการศกึษาในปีทีแ่ลว้  (2555)  
4.    สหกรณ์จะพจิารณาใหทุ้นการศกึษาครอบครวัละ 1 ทุนการศกึษา 

หลกัฐานประกอบการพิจารณา 
1. ส าเนาบตัรประตวัประชาชนของสมาชกิ 
2. ส าเนาทะเบยีนบา้นของบตุร 
3.  หนงัสอืรบัรองผลการเรยีนปีการศกึษา 2555  
4.  หนงัสอืรบัรองความประพฤติ 
5.  ใบแสดงรายการรบั-จ่ายเงนิเดอืนของสมาชกิผูข้อรบัทุน และคูส่มรส (ถา้ม)ี (สลิปเงินเดือน) 

 



สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุกระบ่ี จ ากดั 
223/16-17 ถนนมหาราช ซอย 15 ต าบลปากน ้า อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 81000 
โทร.075-632391 โทรสาร 075-622857 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที ่ สอ.สส.กบ. 159 /2556 
     8  สงิหาคม 2556 
 
เรือ่ง  การใหทุ้นอุดหนุนการศกึษาบตุรสมาชกิประจ าปี 2556 
 
เรยีน  นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดักระบี ่ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกระบี ่สาธารณสขุอ าเภอ   
          ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล หวัหน้าฝ่าย หวัหน้างานต่างๆ 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. ประกาศ เรือ่งการใหทุ้นอุดหนุนการศกึษาบตุรสมาชกิประจ าปี 2556 
          2. ใบสมคัรขอรบัทุนอุดหนุนการศกึษา ประจ าปี 2556 
 
  ดว้ยในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุกระบี ่จ ากดั คร ัง้ที ่8/2556 เมือ่
วนัที ่7 สงิหาคม 2556 ทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรทุนการศกึษาแกบ่ตุรสมาชกิประจ าปี 2556 ใหก้ระจายออกไปตาม
หน่วยงานต่างๆ ครบทุกอ าเภอ โดยแบง่ออกเป็น  50 ทุนๆ ละ 2,000.- บาท รวมเป็นเงนิ 100,000.- บาท  และอนุมตัทิุน
สาธารณประโยชน์ เพื่อจดัสรรเป็นทุนการศกึษาส าหรบับตุรสมาชกิสมทบจ านวน  8 ทุนๆ ละ 1,000.- บาท รวมเป็นเงนิ 
8,000.- บาท   โดยใหผู้ท้ีส่นใจสง่ใบสมคัรขอรบัทุนตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด สามารถดาว์นโหลดใบสมคัรไดท้ี ่www.kpsc-
coop.com  พรอ้มหลกัฐานประกอบการสมคัร สง่สหกรณ์ภายในวนัที ่ 8 กนัยายน 2556 นี้ 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมอืประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชกิทราบโดยทัว่กนัดว้ย จกั
ขอบพระคณุยิง่ 
                                                                                                     
 

ขอแสดงความนับถอื 
เชาวลติ วโนทยาโรจน์ 

(นายเชาวลติ วโนทยาโรจน์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุกระบี ่จ ากดั 
 
โทร 075-632391 
โทรสาร 075-622857                                                               
www.kpsc-coop.com                        
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