
 
 

                              
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด 

ที ่   15 /2565 
เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2565 

...................................................... 
                              สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด ได้ประชุม 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 48 ครั้งที ่16/2565  เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2565  ที่ประชุมมีมติ 
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 
   1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
         1.1 สมาชิกผู้ขอรับทุน 
                     1.1.1  สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ในวันสมัครขอรับทุน 
                      1.1.2    สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ 1 คน ในกรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นสมาชิก 
สหกรณฯ์ สามารถแสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ทั้งสองคน แตจ่ะเป็นบุตรคนเดียวกันไม่ได้ 
                      1.1.3   กรณีสมาชิกผู้เคยเข้ารับการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเมื่อปี 2564 แตจ่ับสลาก
ทุนการศึกษาบุตรไม่ได้ ต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนในปี 2565  ด้วย จึงจะได้รับพิจารณาอนุมัติ 
                1.2 บุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน 
                        1.2.1  เปน็บุตรสมาชิกสามัญหรือบุตรสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 50 (2) ก  
บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ขอรับทุน และบุตรต้องอายุครบ 3 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์  ในวันสมัครขอรับทุน 
                        1.2.2  บตุรกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทาง
ราชการรับรองวิทยฐานะ 
                        1.2.3  มสีิทธิ์รับทุนแต่ละช่วงชั้นเรียนของบุตรตามข้อ 4 คนละ 1 ครั้งต่อ 1 ช่วงชั้นเรียน 
   2. หลักฐานการขอรับทุน (ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ) 
         2.1 สูติบัตรหรือบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน 
         2.2  ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาประจำปี 2565 
         2.3  สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร 
     2.4  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
         หลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษาบุตรปี 2565 ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในวันสมัคร  
          3. ยื่นใบสมัครระหว่าง    วันที่  1  กรกฎาคม 2565 - 27 สิงหาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ที่ฝ่ายธุรการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
 

           4.    จำนวนเงินทุน……. 
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   4. จำนวนเงินทุน คณะกรรมการดำเนินการมีมติกำหนดให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญและสมาชิก
สมทบตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 50(2) ก แบ่งเป็น ดังนี้ 

ช่วงชั้นการศึกษา 
จำนวนทุนบุตรสมาชิก 

จำนวนเงินทุน 
ทุนละ สามัญ 

สมทบข้อ 50 
(2) ก 

4.1 อนุบาล 27  ทุน 3 ทุน         1,000  บาท 
4.2 ป.1 - ป.3 36  ทุน 4 ทุน         1,000  บาท 
4.3 ป.4  - ป.6 45  ทุน 5 ทุน         1,000  บาท 
4.4 ม.1 - ม.3 45  ทุน 5 ทุน         1,500  บาท 
4.5 ม.4 - ม.6 / ปวช. 36  ทุน 4 ทุน         2,000  บาท 

4.6 ปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส. 45  ทุน 5 ทุน         3,000  บาท 
   5. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
         5.1 หากมีจำนวนสมาชิกผู้ขอรับทุนมากกว่าที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการจะจัดสรรทุน   
ให้แก่บุตรสมาชิกที่จับสลากทุนการศึกษาเมื่อปี 2564 ไม่ได้ก่อน (ต้องเป็นบุตรคนเดิมที่มีชื่อจับสลากไม่ได้)    
แล้วจึงจะจับสลากในส่วนที่เหลือ  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด 
         5.2 จับฉลากในวันที่ 13  กันยายน  2565  เวลา  12.00  น.  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
ชั้น 5  อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ    
        6. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน 
         6.1  คณะกรรมการดำเนินการจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกในวันที่  
19 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสหกรณอ์อมทรัพย์         

    6.2  ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ลงทะเบียนรับทุนตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน 2565   
เวลา 09.00 น.  ถึงวันที่  7  ตุลาคม  2565  เวลา 16.00 น. ทีฝ่่ายธุรการ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5  
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
         6.3  ให้บิดาหรือมารดานำบุตรที่ได้รับทุนนี้ไปรับเงินทุน  ในวันเสารท์ี่ 22 ตุลาคม 2565    
เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น  6  อาคาร   50  พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
         จึงประกาศมาเพ่ือทราบและให้สมาชิกยื่นความจำนงขอรับทุนได้ตามวัน เวลาและสถานที ่
ดังกล่าวข้างต้น 
       ประกาศ   ณ   วันที่   20   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2565 
 
 
                                                                        
                                                          ( นายชาญศักดิ์  จึงมั่นคง ) 
           ประธานกรรมการดำเนินการ 
                 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด 
 
 


