
 

 

  
 

 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด 

 

 

******************************************* 
 

               ดຌวยทีไประชุมคณะกรรมการด านินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด  ชุดทีไ 60 ฿นคราวประชุม     
ครัๅงทีไ 9 มืไอวันทีไ 17 มษายน 2562  เดຌมีมติ฿หຌทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด          
ทีไอยู฿นระหวางการศึกษา฿นระดับตาง โ ป็นจ านวนงิน 1,400,000.00 บาท  (หนึไงลຌานสีไสนบาทถຌวน)                      
พืไอ฿หຌการ฿ชຌ งินทุนของสหกรณ์ป็นเปตามวัตถุประสงค์ละป็นประยช น์ตอสวนรวมอยางทຌจริ ง                         
จึงเดຌก าหนดการ฿หຌทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด ประจ าป 2562  เวຌดังนีๅ 
 

       1.  ระดับทุนการศึกษา 
 

1.1 ทุนปฐมวัย             ทุนละ  1,500  บาท   

1.2 ทุนประถมศึกษา             ทุนละ  2,000  บาท     

1.3 ทุนมัธยมศึกษา         ทุนละ  2,500  บาท     

1.4 ทุนอุดมศึกษา (อนุปริญญาถึงปริญญาตรี) ทุนละ  3,000  บาท     
       

       2.  การ฿หຌทุน 
 

ทุนปฐมวัย  ทุนประถมศึกษา  ทุนมัธยมศึกษา ละทุนอุดมศึกษา (อนุปริญญาถึงปริญญาตรี) พิจารณา                    

฿หຌตามหนวยลือกกรรมการของตละหนวย    
 

       3.  คุณสมบัติของผูຌรับทุน 
 

            3.1  ป็นบุตรดยชอบดຌวยกฎหมาย ละอยู฿นความอุปการะลีๅยงดูของสมาชิกสหกรณ์นีๅ  
                    (แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม) 

 3.2  ตຌองก าลังศึกษา฿นระดับทีไจะเดຌรับทุน ดังนีๅ ทุนปฐมวัย ทุนประถมศึกษา ทุนมัธยมศึกษา ละ     
        ทุนอุดมศึกษา (อนุปริญญาถึงปริญญาตรี) 
 3.3  มีผลการรียนอยู฿นกณฑ์ดี ละมีความประพฤติดี 

   3.4  เมเป็นบุตรทีไเดຌรับทุนการศึกษาของสหกรณ์นีๅ สองปีติดตอกัน  
  3.5  สมาชิกสหกรณ์คนหนึไงเดຌรับการจัดสรรทุนเดຌพียง  1 ทุนทานัๅน   
 

 

เร่ือง  การให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด ประจ าปี 2562 
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       4. วันรับสมัคร 
รับสมัครตัๅงต  วันทีไ 7 พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายน 2562  ฿นวันละวลาราชการ  
 

       5. สถานทีไรับสมัคร 
         5.1  ขอ฿บสมัครเดຌ ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด หรือหนวยบริการอ าภอชัยบาดาล 

               หรือหนวยงานทีไสมาชิกสังกัดอยู 
5.2  ยืไน฿บสมัครตามหนวยงานทีไสมาชิกสังกัดอยู หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด หรือ 

                  หนวยบริการอ าภอชัยบาดาล ลຌว฿หຌหนวยงานนัๅน โ รวบรวม฿บสมัครสง฿หຌกรรมการประจ าหนวย 

                  ซึไงเดຌรับการตงตัๅงป็นประธานกรรมการพิจารณาทุนประจ าหนวย  
 

       6. หลักฐานการสมัคร 

       6.1  ฿บสมัครตามบบทีไสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด ก าหนด 

            6.2  ส านาทะบียนบຌานทีไมีชืไอบุตร พืไอสดงความสัมพันธ์วาป็นบุตรจริง 
            6.3  ส านาหลักฐานสดงวาก าลังศึกษา ชน ส านาสมุดผลการรียน หรือ฿บสดงผลการรียน 

   6.4  หลักฐานสดงคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองของหัวหนຌาสถานศึกษาทีไก าลังศึกษาอยู   
    6.5  หลักฐานอืไนโ พืไอประกอบการพิจารณา ชน ส านา฿บส าคัญการหยา ส านา฿บมรณะบัตร ฯลฯ 
  

        7. การคัดเลือกทุน 

ทุนตามประกาศ ขຌอ 1.1 – 1.4 ฿หຌคณะอนุกรรมการประจ าหนวย จ านวน 5 คน ดย฿หຌกรรมการ                  
ประจ าหนวยป็นประธานคนหนึไง ละอนุกรรมการประจ าหนวยป็นกรรมการอีก 4 คน ป็นผูຌพิจารณา     
คัดลือกทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกพืไอ฿หຌป็นเปตามกณฑ์ทีไคณะกรรมการด านินการก าหนด               
ลຌวสงผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด ภาย฿นวันทีไ                 
25 มิถุนายน 2562 

 

        8. ผลการคัดเลือกทุน 

            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด จะประกาศผลการคัดลือก ฿นวันทีไ 27 มิถุนายน 2562 

            ดยจะปຂดประกาศเวຌตามหนวยงานทีไสมาชิกสังกัดอยู ทีไส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด ละ  
            หนวยบริการอ าภอชัยบาดาล ดยจะจຌงผลการพิจารณาเปยังผูຌปกครองของผูຌทีไเดຌรับทุนอีกทางหนึไงดຌวย 
 

        9. การมอบทุน 

            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด จะมอบทุน฿หຌคณะกรรมการของตละหนวยป็นผูຌน างินเปมอบ฿หຌ 
            กผูຌเดຌรับทุน฿หຌลຌวสรใจภาย฿น 15 วัน  นับตัๅงต  วันทีไเดຌรับงินทุนเปจากสหกรณ์พรຌอมกับน าหลักฐาน 

            สดงการรับทุนมอบ฿หຌสหกรณ์ตอเป 
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ตารางหนวยตาง ๆ จ านวน 14 หนวย  
 

 

 

หนวย 
สังกัด จ านวนเงินทนุ/บาท ประธานกรรมการพิจารณาทุน 

ทีไ 
1 ร.ร. ฿นสังกัด สพป.ลบ.1 อ าภอมืองลพบุรี   นายสิริเชษฐ์  ตุຌมทอง  

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌางสพป.ลบ.1  
(หนวยทีไ 1) 

 
 

  ทศบาลต าบลขาพระงาม   

 ทศบาลต าบลถนน฿หญ   

 อบต.กงธน ู   

 อบต.ทຌายตลาด   

 อบต.คกกะทยีม   

 อบต.พธ์ิกຌาตຌน   

 อบต.งิๅวราย   

 อบต.พธ์ิตร ุ   

 อบต.พรหมมาสตร ์   

 อบต.ตะลุง   

 อบต.ดอนพธิ ์   

 รวม 100,000.00  

2 ร.ร.฿นสังกัด สพป.ลบ.1 อ าภอมอืงลพบุรี  นายสุรชัย  รุงเรือง 
 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพป.ลบ.1  

(หนวยทีไ 2) 
 

 

 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุร ี   

 ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี   

 ทศบาลต าบลคกตูม   

 ศูนย์การทองทีไยวละกีฬาฯ   

 องค์การบริหารสวนจังหวัดลพบุร ี   

 ทศบาลมืองขาสามยอด   

 ทศบาลต าบลกกก   

 ทศบาลต าบลป่าตาล   

 ทศบาลต าบลทาศาลา   

 รวม 100,000.00  
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หนวย 
สังกัด จ านวนเงินทนุ/บาท ประธานกรรมการพิจารณาทุน 

ทีไ 

3 ร.ร.พิบูลวิทยาลัย  นายอภิชาต   ทวีคูณ 

 ขຌาราชการบ านาญ ร.ร.พิบูลวิทยาลัย   

 ร.ร.คกกะทียมวิทยาลัย   

 ร.ร.พระนารายณ ์   

 ร.ร.ดงตาลวิทยา   

 ร.ร.คกตูมวิทยา   

 ร.ร.บຌานขอยวิทยา   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพม. 5  
(อ าภอมืองลพบุรี) 

  

 ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 2 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 ส านักงานขตพืๅนทีไมัธยมศึกษา ขต 5  
 

 ขຌาราชการบ านาญ สพม.5 (กา)  

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากดั   

 สมาคมฌาปนกิจสงคราะหส์มาชกิสหกรณ์ ฯ   

 ขຌาราชการบ านาญ (สศจ.ลพบุรี ดิม)   

 รวม 100,000.00  

4 มหาวิทยาลยัราชภฏัทพสตร ี  ผศ.กิตติ  พธิ์ศรีสูง 
 วิทยาลัยทคนิคลพบุร ี   

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุร ี   

 สถาบันศึกษา฿นสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี) 

  

 พิพิธภัณฑสถานสมดใจพระนารายณ์ฯ   

 วิทยาลัยสารพัดชางลพบุร ี   

 ศูนย์การศึกษาพิศษขตการศึกษา 6   

 ร.ร.ลพบุรีปัญญานุกลู   

 ศูนย์สงสริมละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง   

 ส านักงาน สกสค.จังหวัดลพบุร ี   

 รวม 100,000.00  
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หนวย 

ทีไ 
สังกัด จ านวนเงินทนุ/บาท ประธานกรรมการพิจารณาทุน 

5 ทศบาลมืองลพบุรี  นายสมศักดิ์  บุญทิม 

 สนง.สงสริมการศึกษานอกระบบฯ   

 ร.ร.คายนารายณ์ศึกษา   

 ร.ร.วินิตศึกษา   

 ร.ร.ก าจรวิทย์   

 ร.ร.มืองละวຌวิทยา   

 ร.ร.ทบอ.สองหลาสรຌาง   

 ร.ร.วรพิทยา   

 วิทยาลัยทคนลยีละวຌ   

 ร.ร.วรกจิพิทยา   

 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการลพบุรี   

 ร.ร.บณัฑิตศึกษา   

 ร.ร.การศึกษาคนตาบอดฯ   

 ร.ร.พัฒนปัญญา   

 ร.ร.อัสสัมชัญคอนวนต์ ลพบุร ี   

 ร.ร.อนุบาลยในศริะ   

 บ านาญอกชนมืองลพบุร ี   

  100,000.00  

6 สนง.ศธจ.ลพบุร ี  นายสังวาลย์  ทองระคนธ์ 
 สนง.สพป.ลบ.ขต1   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพป.ลบ.1 

(อ าภอมืองลพบุรี) 
  

 ขຌาราชการบ านาญ อ าภอมืองลพบุรี 
(สปอ.มืองลพบุรี ดิม) 

  

 ขຌาราชการบ านาญ อ าภอมืองลพบุรี  
(สปจ.ลพบุรี ดิม) 

  

 ขຌาราชการบ านาญ อ าภอมืองลพบุรี  
(ศธจ.ลพบุรี ดิม) 

  

  100,000.00  
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หนวย 

ทีไ 
สังกัด จ านวนเงินทนุ/บาท ประธานกรรมการพิจารณาทุน 

7 ร.ร.฿นสังกัด สพป.ลบ.1 อ าภอทาวุຌง  นางพรพิมล ทองหลอ 

 ขຌาราชการบ านาญ อ าภอทาวุຌง (กา)   

 
ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพป.ลบ.1 

(หนวยทีไ 7) 
  

 ร.ร.ทาวุຌงวิทยาคาร   

 ร.ร.บຌานบิกวิทยาคม   

 
ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพม.5 

(อ าภอทาวุຌง) 
  

 ร.ร.รุงนิวัติวิทยา   

 ร.ร.ดอนทองราษฏร์วิทยา   

 ร.ร.เฉเลพร   

 ร.ร.สุวัฒนบด ี   

 อบต.มุจลินท์   

 อบต.ขาสมอคอน   

 อบต.บางลีไ   

 อบต.ทาวุຌง   

 ทศบาลต าบลบางงา   

 อบต.บຌานบิก   

 อบต.หัวส ารง   

 รวม 100,000.00  

8 ร.ร.฿นสังกัด สพป.ลบ.1 อ าภอบຌานหมีไ  นายธนกฤต  มวงสวาง 
 ขຌาราชการบ านาญอ าภอบຌานหมีไ (กา)   

 
ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพป.ลบ.1 
(หนวยทีไ 8) 

 
 

 รวม 100,000.00  
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หนวย 

ทีไ 
สังกัด จ านวนเงินทนุ/บาท ประธานกรรมการพิจารณาทุน 

9 ร.ร.บຌานหมีไวิทยา  นางประสาทพร  จิรัฏฐิติกาล 

 ร.ร.ปຂยะบุตร์   

 ร.ร.บຌานชีวิทยา   

 ร.ร.สตศึกษาปานลิศลพบุรี   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพม.5 (อ าภอบຌานหมีไ)   

 ร.ร.รัตนศึกษา   

 ร.ร.สุทพวิทยาลัย   

 ทศบาลมืองบຌานหมีไ   

 อบต.บຌานกลຌวย   

 อบต.บຌานทราย   

 อบต.หนองทรายขาว   

 อบต.หนองมือง   

 อบต.บางขาม   

 อบต.มหาสอน   

 อบต.หินปัก   

 อบต.หนองกระบียน   

 อบต.บຌานชี   

 อบต.ดอนดึง   

 อบต.เผ฿หญ   

 วิทยาลัยทคนิคคกส ารง   

 วิทยาลัยทคนิคลพบุรี หงทีไ 2   

 ร.ร.คกส ารงวิทยา   

 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพม.5 (อ าภอคกส ารง)   

 ร.ร.ศรีกຌวอนุกูล   

 ร.ร.จารึกลຌอมวิทยา   

 บ านาญอกชนคกส ารง   

 ทศบาลต าบลคกส ารง   

 อบต.หนองขม   

 อบต.ดงมะรุม   

 อบต.หลุมขຌาว   

 อบต.คกส ารง   

 อบต.หຌวยป่ง   

 อบต.พนียด   

 อบต.สะกราบ   

 อบต.วังจัไน   

 อบต.คลองกตุ   

 อบต.กาะกຌว   

 สงงินอง   

 รวม 100,000.00  
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หนวย 

ทีไ สังกัด จ านวนเงินทนุ/บาท ประธานกรรมการพิจารณาทุน 

10 ร.ร.฿นสังกัด สพป.ลบ.1 อ าภอคกส ารง  นายวีระศักดิ์  พลอยบุตร 
 

ขຌาราชการบ านาญอ าภอคกส ารง (กา)   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพป.ลบ.1  (หนวยทีไ 10)   
 

รวม 100,000.00  

11 สนง.สพป.ลบ.ขต 2  นายเสว  ปรงเจริญ 
 

ร.ร.฿นสังกัด สพป.ลบ.2 อ าภอชัยบาดาล   
 

ขຌาราชการบ านาญอ าภอชัยบาดาล (กา)   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพป.ลบ.2  (หนวยทีไ 11)   

 ร.ร.อัสสัมชัญคอนวนต์ ล านารายณ ์   
 

รวม 100,000.00  

12 ร.ร.฿นสังกัด สพป.ลบ.2 อ าภอทาหลวง  นายวิเชียร  พูลพงษ์ 
 

ขຌาราชการบ านาญอ าภอทาหลวง (กา)   
 

ละลูกจຌาง สพป.ลบ.2   อ าภอทาหลวง (หนวยทีไ 12)   
 

ร.ร.ทาหลวงวิทยาคม   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพม.5  
อ าภอทาหลวง (หนวยทีไ 12) 

  

 อบต.หัวล า   

 อบต.ขานຌอย   

 ร.ร.฿นสังกัด สพป.ลบ.2 อ าภอล าสนธิ   

 ขຌาราชบ านาญอ าภอล าสนธิ (กา)   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌางสพป.ลบ.2อ าภอล าสนธิ (หนวยทีไ 12)   

 ร.ร.ล าสนธิวิทยา   

 ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา   

 ขຌาราชการบ านาญ ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา   

 ร.ร.ชัยบาดาลพิทยาคม   

 ร.ร.ฉลิมพระกียรตฯิ   

 
ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพม.5 

อ าภอชัยบาดาล (หนวยทีไ 12) 
  

 
ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพม.5  
อ าภอล าสนธิ (หนวยทีไ 12) 

  

 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล   

 อบต.กาะรัง   

 ทศบาลต าบลล านารายณ ์   

 อบต.นิคมล านารายณ ์   

 อบต.ทาดินด า   

 อบต.ขาหลม   

 รวม 100,000.00  
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หนวย 

ทีไ 
สังกัด จ านวนเงินทนุ/บาท ประธานกรรมการพิจารณาทุน 

13 ร.ร.฿นสังกัด สพป.ลบ.2 อ าภอคกจริญ  นายสมนึก  วัชรอาภาเพบูลย์ 
 ขຌาราชการบ านาญอ าภอคกจรญิ (กา)   

 
ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพป.ลบ.2อ าภอคก
จริญ (หนวยทีไ 13) 

 
 

 ร.ร.คกจริญวิทยา   

 ร.ร.ยางรากวิทยา   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพม.5 อ าภอคกจริญ (หนวยทีไ 13)   

 อบต.หนองมะคา   

 อบต.คกจริญ   

 ร.ร.฿นสังกัด สพป.ลบ.2 อ าภอสระบสถ์   

 ขຌาราชการบ านาญอ าภอสระบสถ์ (กา)   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพป.ลบ.2 อ าภอสระบสถ์ (หนวยทีไ 13)   

 ร.ร.สระบสถ์วิทยาคาร   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพม.5 (อ าภอสระบสถ์)   

 ร.ร.สรຌางพัฒนา   

 บ านาญอกชนอ าภอสระบสถ ์   

 ทศบาลต าบลสระบสถ ์   

 อบต.มหาพธิ ์   

 อบต.นิยมชัย   

 อบต.ทุงทาชຌาง   

 ร.ร.฿นสังกัด สพป.ลบ.2 อ าภอหนองมวง   

 ขຌาราชการบ านาญอ าภอหนองมวง (กา)   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพป.ลบ.2 อ าภอหนองมวง (หนวยทีไ 13)   

 ร.ร.หนองมวงวิทยา   

 ร.ร.ราชประชานุคราะห์ 33   

 ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพม.5 (อ าภอหนองมวง)   

 ร.ร.กຌวประทานพรวิทยา   

 ร.ร.ทองทาบพิทยา   

 วิทยาลัยทคนลยีอาชีวศึกษาหนองมวง   

 ร.ร.ยงคส์ุรียศ์ึกษา   

 บ านาญอกชนอ าภอหนองมวง   

 ทศบาลต าบลหนองมวง   

 รวม 100,000.00  
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หนวย 

ทีไ 
สังกัด จ านวนเงินทนุ/บาท ประธานกรรมการพิจารณาทุน 

14 ร.ร.฿นสังกัด สพป.ลบ.2 อ าภอพัฒนานิคม  นายวีระยุทธิ์  ค าพธิ์ 

 ขຌาราชการบ านาญอ าภอพัฒนานคิม (กา)   

 
ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพป.ลบ.2 
(หนวยทีไ 14) 

 
 

 ร.ร.พัฒนานิคม   

 ร.ร.คกสลุงวิทยา   

 ร.ร.ขุนรามวิทยา   

 
ขຌาราชการบ านาญละลูกจຌาง สพม.5 (อ าภอ
พัฒนานิคม) 

  

 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีลพบุรี   

 ทศบาลต าบลพัฒนานิคม   

 ทศบาลต าบลขาพระยาดินธง   

 อบต.หຌวยขุนราม   

 อบต.ชอนนຌอย   

 อบต.ชองสาริกา   

 รวม 100,000.00  

 รวมทัๅงหมด 14,000,000.00  

 

   
จึงประกาศ฿หຌทราบดยทัไวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  27   เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

 

 

(ผูຌชวยศาสตราจารย์พิพัฒน์  วงศ์เกษม)                          
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ ากัด 



 

 

 

 

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จํากัด 

                                                          ที่................................................................... 
                               วันที่...............เดือน.........................................พ.ศ...................... 
 
 ข�าพเจ�า นาย/นาง.....................................................................ตําแหน�ง.......................................................................... 
สังกัด............................................................................โรงเรียน/สํานักงาน..................................................................................... 
อําเภอ..................................จังหวัดลพบุรี  หมายเลขโทรศัพท$...............................เป&นสมาชิกสหกรณ$ออมทรัพย$ครูลพบุรี จํากัด  
เลขทะเบียนที่............................................มีความประสงค$ขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ$ออมทรัพย$ครูลพบุรี จํากัด 
ประเภท.......................................................ป/การศึกษา.......................................ของบุตรคนที่......................................................
คือ (นาย,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง).....................................................กําลังศึกษาอยู�ที่โรงเรียน…………........................................ 
ชั้น...........................อําเภอ.......................จังหวัด........................ขณะนี้ข�าพเจ�าได�รับเงินเดือน ๆ ละ......................................บาท  
คู�สมรสของข�าพเจ�ามีอาชีพ......................................มีสํานักงานอยู�ที่................................................................................................ 
.............................................................ตําแหน�ง.............................................................มีรายได�เดือนละ..................................บาท 
ข�าพเจ�ามีบุตรที่กําลังศึกษาและอยู�ในปกครองของข�าพเจ�า  จํานวน .............  คน 
 1..............................................................อายุ..............ป/ ศึกษาชัน้...............อยู�ที่............................................................... 
 2..............................................................อายุ..............ป/ ศึกษาชัน้...............อยู�ที่............................................................... 
 3..............................................................อายุ..............ป/ ศึกษาชัน้...............อยู�ที่...............................................................
 4..............................................................อายุ..............ป/ ศึกษาชัน้...............อยู�ที่............................................................... 
 5..............................................................อายุ..............ป/ ศึกษาชัน้...............อยู�ที่............................................................... 
 พร�อมนี้ข�าพเจ�าได�ส�งหลักฐานประกอบการพิจารณา คือ 

1. สําเนาทะเบียนบ�านที่มีชื่อบุตร เพื่อแสดงความสัมพนัธ$ว�าเป&นบตุรจริง 
2.   สําเนาหลักฐานแสดงว�ากําลังศึกษา เช�น สําเนาสมุดพกการเรียน หรือใบแสดงผลการเรียน 
3.   หลักฐานแสดงคุณวฒุิหรือใบรับรองของหัวหน�าสถานศึกษาที่กําลงัศึกษาอยู� 
4.   หลักฐานอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณา อาทิเช�น สําเนาใบสําคัญการหย�า สําเนาใบมรณะบัตร ฯลฯ 
ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อความทั้งหมดนี้เป&นความจริงทุกประการ 

       (ลงชื่อ).................................................สมาชิกผู�สมัคร 
         (..................................................) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ข�าพเจ�าเห็นว�า นาย/นาง................................................................................................ซ่ึงขอรับเงินทุนการศึกษาบุตร 
ปฏิบัติหน�าที่อยู�ที่......................................................จริง และเห็นว�า(สมควรหรือไม�)......................รับทุนการศึกษาบุตรคร้ังนี ้
 

      (ลงชื่อ).................................................ผู�บังคับบญัชา 
      (..................................................) 

    ตําแหน�ง.................................................................... 
                 ................./...................../................. 


