ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
ว่ าด้ วยทุนการศึกษาประเภททุนต่ อเนื่อง
พ.ศ.2556
------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 66(9) และ ข้อ 90 (7) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จํากัด โดยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 53 มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 จึงได้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ว่าด้วย
ทุนการศึกษาแบบทุนต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูภูเก็ต จํากัด ว่ าด้ วยทุนการศึกษา
ต่ อเนื่อง พ.ศ.2556
ข้ อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ว่าด้วยทุนการศึกษาประเภททุน
ต่อเนื่อง พ.ศ. 2546 และระเบียบอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
ข้ อ 5. ทุนการศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มและพัฒนาเยาวชนที่มีผลการ
เรี ยนดีเด่น มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาสู งขึ้นไปจนถึงระดับปริ ญญา
ตรี จํานวน 1 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท ในระดับมัธยมศึกษา และ 5,000 บาท ในระดับอุดมศึกษา
ข้ อ 6. คุณสมบัติของผูข้ อรับทุน
(1) อายุไม่เกิน 20 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันขอรับทุน
(2) กําลังศึกษาอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 4 และมีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีเด่น
(พิจารณาจากผลการเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 )
(3) ขาดแคลนทุนทรัพย์
(4) ความประพฤติเรี ยบร้อย
(5) มีความเป็ นผูน้ าํ
(6) มีสุขภาพดี

ข้ อ 7. ลักษณะและเงื่อนไขของทุน ทุนการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมปลาย
ปี ละ 4,000 บาทและระดับอุดมศึกษา ปี ละ 5,000 บาท
(1) เป็ นทุนในลักษณะต่อเนื่อง คือ ให้ต้ งั แต่ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จนสําเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
(2) ผูร้ ับทุนจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดี มีผลการเรี ยนไม่ต่าํ กว่าระดับ 3.00
ในชั้นมัธยมศึกษาและ 2.50 ในระดับอุดมศึกษา
(3) การจ่ายทุน จะแบ่งจ่ายทุนปี ละ 2 งวด ๆ ละครึ่ งหนึ่ง โดยจ่ายให้ในต้น
ภาคเรี ยนแต่ละภาคเรี ยน
(4) ผูไ้ ด้รับทุนจะต้องรายงานผลการเรี ยนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
ทุกภาคเรี ยน
ข้ อ 8. การยืน่ ใบสมัครขอรับทุน
ให้ผปู ้ ระสงค์จะขอรับทุนแจ้งความจํานง และขอใบสมัครจากสหกรณ์
พร้อมยืน่ คําขอและเอกสารต่อสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
(1) รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จํานวน 2 รู ป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
(2) สําเนาใบแสดงผลการเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อหนังสื อรับรอง
ผลการเรี ยน
(3) คํารับรองจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน
ข้ อ 9. ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดลําดับผูส้ มควร
ได้รับทุน แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณา การพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการถือเป็ นที่สุด
ข้ อ 10. ให้ประธานกรรมการสัง่ จ่ายเงินทุนจากเงินสาธารณประโยชน์
ข้ อ 11. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
กําหนดไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์
(นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด

