ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
ฉบับที่ 11 / 2561
เรื่ อง “ การให้ทนุ การศึกษาแก่ บตุ รสมาชิก ประจาปี 2561 ”
…………………………………….
อาศัยอานาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ว่าด้ วย การให้ ทนุ
การศึกษาแก่บตุ รสมาชิก พ.ศ.2547 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
สมาชิก ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2561 ได้ กาหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์
การให้ ทนุ การศึกษาแก่บตุ รสมาชิก ประจาปี 2561 ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ทุนการศึกษาที่จะมอบให้แก่ บตุ รสมาชิก มี 8 ระดับ ดังนี ้
1.1 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชันอนุ
้ บาลศึกษา ปี ที่ 1 - 3
1.2 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชันประถมศึ
้
กษา ปี ที่ 1 - 3
1.3 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชันประถมศึ
้
กษา ปี ที่ 4 - 6
1.4 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชันมั
้ ธยมศึกษา ปี ที่ 1 - 3
1.5 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชันมั
้ ธยมศึกษา ปี ที่ 4 - 6
1.6 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ ปวช ปี ที่ 1 - 3
1.7 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ ปวส ปี ที่ 1 - 2
1.8 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีทกุ สาขา
ข้ อ 2. คุณสมบัติของบุตรที่จะขอรั บทุนการศึกษา มีดังนี ้
2.1 ต้ องเป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ยกเว้ นบุตรบุญธรรม
2.2 เป็ นบุตรของสมาชิกที่มีอายุการเป็ นสมาชิก ไม่น้อยกว่ า 1 ปี นับถึงวันปิ ด
รับสมัคร ( 31 สิงหาคม 2561 )
2.3 บุตรของสมาชิกต้ องมีอายุตงแต่
ั ้ 4 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบรู ณ์
ข้ อ 3. การขอรั บทุน
3.1 ให้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาโดย
Login ผ่านเว็บไซด์ของสหกรณ์ www.lpnphcoop.or.th/member_coop เลือกเมนู
ทุนการศึกษา หากไม่สามารถกรอกข้ อมูลด้ วยตนเองได้ ให้ ติดต่อกรรมการประจาหน่วย
หรือมาติดต่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์โดยตรง
3.2 พิมพ์ใบสมัครจากหน้ าเว็บไซต์ พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการขอรั
้
บทุนตามข้ อ 6 ให้ ครบถ้ วน
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4. กาหนดวันยื่นขอรั บทุน วันพิจารณา วันประกาศผล และวันรั บทุน
4.1 วันที่ยื่นขอรับทุน
ตังแต่
้ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
4.2 วันพิจารณาทุน
วันที่ 14 กันยายน 2561
4.3 วันประกาศผลการพิจารณาทุน
วันที่ 24 กันยายน 2561
4.4 การมอบทุน โดยการนาฝากเข้ าบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อบุตร
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
5. สถานที่ขอแบบฟอร์ มขอรั บทุน และสถานที่รับสมัครขอรั บทุน
5.1 กรอกข้ อมูลใน www.lpnphcoop.or.th/member_coop กรณีที่สมาชิกไม่สามารถเข้ า
Website ได้ ให้ ติดต่อ กรรมการประจาหน่วย หรือ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ลาพูน จากัด
6. หลักฐานประกอบการขอรั บทุน
6.1 ใบสมัครกรอกข้ อมูลใน Website แล้ วพิมพ์ออกพร้ อมลายมือชื่อสมาชิก
6.2 หลักฐานที่แสดงการเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา
6.3 - สาเนาทะเบียนบ้ านของบุตรผู้ขอรับทุน
- สาเนาหน้ า สมุดคู่ฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อบุตร (กรณีที่มีสมุดคู่ฝากแล้ ว)
- เอกสารการเปิ ดบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อบุตร (กรณีที่ยงั ไม่มีสมุดคู่ฝาก)
7. การพิจารณาของคณะกรรมการดาเนินการ ถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ.2561

(นายเนตร พงษ์ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

