
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระ 
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   

ประจ าปี  2565 

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

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่
สมาชิก พ.ศ.  2559   คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  65   ในคราวประชุมครั้งที่  9/2565  เมื่อวันที่ 21  เดือน 
มิถุนายน  พ.ศ. 2565   ได้ก าหนดจ านวนทุนและเงื่อนไขการให้สนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษา
อิสระ  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ประจ าปี  2565   ไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ  1.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิกที่จะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  
การศึกษาอิสระ  ประจ าปี  2565  ดังนี้ 
      1.1  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ไม่น้อยกว่า  2 ปี  ณ  วันที่ขอยื่นรับทุน
สนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ 
     1.2  ในปีที่ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ต้องผ่านการสอบเค้าโครงงานวิจัยและมีหนังสือ
รับรองจากสถาบันการศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาในระดับดังกล่าว ตามรูปแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนดไว้ 
     1.3  ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรครู 
     1.4  ต้องมีค ารับรองหรือการขออนุญาตการศึกษาต่อจากหน่วยงานหรือหัวหน้าสถานศึกษาต้นสังกัด 

ข้อ  2.  การขอรับทุน 
1.1 ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา  

เป็นผู้ยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาต่อหน่วยงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
     2.2  ต้องใช้แบบฟอร์มการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด     
โดยกรอกข้อความต่าง ๆ พร้อมแนบเอกสารที่ถูกต้องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
     2.3  การยื่นค าขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ให้ยื่นระหว่างวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2565  ถึงวันที่ 31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

ข้อ  3.  การพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
     3.1  การพิจารณาอนุมัติ  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์  เป็นผู้กลั่นกรอง  
แล้วแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 
     3.2  การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา  ให้พิจารณาเป็นไปตามประกาศว่าด้วย           
ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาของสมาชิก  ประจ าปี  2565 
 ข้อ  4.  ก าหนดให้ทุนการศึกษาภายในวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2565 
  

 
    ประกาศ    ณ    วันที่   24    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2565 
    
 
           (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว) 
                 ประธานกรรมการด าเนินการ 
             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  

 
 

   



       หน่วย………………………………….. 
 
         ระดับการศึกษา………….….……..……….. 
 

ใบขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

ประจ าปีการศึกษา   2565 
 

เขียนที่………………..……………….….…………… 
วันที่…….…เดือน…………..………..พ.ศ………… 

 
ประวัติส่วนตัวของสมาชิก 
 
ชื่อ - สกุล ( นาย / นาง / น.ส.) ……..…………………………………….……………………………………………………………..……… 
เกิดวันที่……..……เดือน………………….……..….…..….พ.ศ……………..……อายุ……………….ปี เชื้อชาติ………….………………  
สัญชาติ……………..………. ศาสนา …………….……ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ที่.......................……………………………………..  
ระดับ......…………………………….………………ในปีการศึกษา ...........................   ภูมิล าเนาเดิมบ้านเลขท่ี ……………….. 
หมู่/เขต ………….. ถนน ……………………..………….. ต าบล ……………………….…………อ าเภอ…………………..….…………. 
จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณีย์……….………….. โทรศัพท์ …………..……………………………… ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่………………..หมู/่เขต ………….. ถนน …………………..……….. ต าบล ………………………อ าเภอ…………………..…….  
จังหวัด.................……………….. รหัสไปรษณีย์…….………….. โทรศัพท์ …………………….…………… 

ปัจจุบันท างานอยู่ที่………………………………………………สถานที่ท างาน......................................................................... 
ต าแหน่ง.......................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด เลขที่............................. 
สังกัดหน่วย / โรงเรียน................................................................อ าเภอ ……………….………จังหวัด ....……………………  
มีรายได้เดือนละ....................................บาท   มีค่าหุ้น................................. ....บาท 
เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด เลขที่ .......................................................... ..... 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ) ………………………………………… สมาชิกผู้ขอรับทุน 

               (……………….……………………….)  
   
  
 
 ขอให้สมาชิกกรอกรายละเอียดด้วยความเป็นจริง   หากไม่เป็นความจริงท่านจะหมดสิทธิในการรับพิจารณา  

 
 
 
 



หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา 
                
         เขียนท่ี…………………….………..……………… 
 
วันท่ี………………………………………….………………………… 
 
 

  ข้าพเจ้า…………………………………………………..  ต าแหน่ง …………..…………….……………… 
ขอรับรองว่า …………………………………………………………………………………………………………………………… 
เป็นนักศึกษาของ.....................................…………..…………………………..…………………………………………… 
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ..........................................................................ปีท่ี............................................. 
ได้สอบผ่านโครงร่างการวิจัยเรื่อง....…………………………………………………………………………………………… 
เมื่อวันท่ี...................เดือน................................พ.ศ..................... 
 
 
       (ลงชื่อ) ………………………………………………  
       (……………………………………………..) 

ต าแหน่ง ……………………………………………. 
 
เอกสารประกอบใบสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  หรือ  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
2. ................................................................................................... 
3. ................................................................................................... 
4. ................................................................................................... 
5. ................................................................................................... 
6. ................................................................................................... 

 
 
หมายเหตุ  1.  หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของสหกรณ์  หรือ  สถานศึกษา 
  2.  ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา   หรือ   ผู้รักษาการ   หรือ    

    หัวหน้างานทะเบียน  หรือ  อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประทับตราสถานศึกษา 
 


