ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565
---------------------------------

อาศัย ความตามระเบี ย บสหกรณ์ ว่าด้วยทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2544 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2550 และมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี ไว้ดังนี้.1. วงเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 450,000.- บาท
2. มูลค่าของทุนในกลุ่มระดับการศึกษา มีดังนี้
2.1 กลุ่มระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
ทุนละ 2,000.- บาท
2.2 กลุ่มระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา
ทุนละ 3,000.- บาท
2.3 กลุ่มระดับปริญญาตรี
ทุนละ 4,000.- บาท
3. คุณสมบัติของผู้รับทุน
3.1 เป็นบุตรของสมาชิกแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
3.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.3 มีผลการเรียนในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 หรือ ร้อยละ 60
3.4 เป็นผู้อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
ปริญญาตรี ในสถานการศึกษาของทางราชการหรือของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
3.5 ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในปี 2564 หมดสิทธิในการขอรับทุนการศึกษาปี 2565
4. การสมัครขอรับทุน
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3 ที่ประสงค์จะขอรับทุน การศึกษาต้องกรอกคำขอรับทุนให้ครบถ้วน
ตามแบบของสหกรณ์และยื่นต่อสหกรณ์พร้อมด้วย
4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาสูติบัตรของผู้ขอรับทุน
4.2 สำเนาสมุดรายงานประจำตัว หรือ ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา 2564
4.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
4.4 สำหรับผู้ขอรับทุนระดับอนุบาล 1 และระดับปริญญาตรีปีที่ 1 ให้แนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน
ค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาด้วย
ให้ยื่นคำขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด อาคารสวัสดิการ 2 ชั้น 3
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-2 5. การคัดเลือก
5.1 คณะกรรมการดำเนินการกำหนดจำนวนทุนการศึกษาในแต่ละระดับตามสัดส่วนของผู้ขอรับทุน
รวมทั้งจำนวนผู้ขอรับทุนของแต่ละหน่วยงานด้วย และคัดเลือกโดยวิธีการจับสลาก
5.2 สหกรณ์จะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนกันยายน 2565
5.3 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
6. การจ่ายทุนการศึกษา
สหกรณ์จะจ่ายทุนการศึกษาให้หลังจากประกาศผลการคัดเลือกแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายกิตติกร สอนอาจ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด

สอ.พณ. เลขรับที่...............................
วันที่...................................................

เอกสำรประกอบคำขอรับทุนฯ
1. ใบคาขอรับทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
2. สาเนาทะเบียนบ้านของบุตร หรื อ สาเนาสูติบตั ร
3. สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยน (สมุดพก)
4. ใบรับรองผลการศึกษาปี ที่ผา่ นมาจากสถานศึกษา
5. เอกสารอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของบุตรหรื อสมาชิก

คำขอรับทุนส่ งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพำณิชย์ จำกัด
วันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ.............

เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพำณิชย์ จำกัด
1. ทุนระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

อาชีวศึกษา

ปริ ญญาตรี

2. ข้ อมูลสมำชิก ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ......................................................................................สมาชิกเลขที่............
สังกัด...............................................................ตาแหน่ง.....................................................เป็ น
ข้าราชการบานาญ

ลูกจ้างประจา (รับบาเหน็จรายเดือน)

พนักงานราชการ

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจา

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

เลขหมายโทรศัพท์ของข้าพเจ้าที่สามารถติดต่อได้สะดวก........................................................................................................................
3. คู่สมรส ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)...................................................................................อาชีพ.............................................
โทรศัพท์.................................................สถานที่ทางาน............................................................................................................................
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ สมาชิกเลขที่.......................

ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ

4. บุตร ข้าพเจ้ามีบุตรซึ่งอยูใ่ นความอุปการะและกาลังศึกษาอยูจ่ านวน...........ราย และขอรับทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
คือ (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว) ................................................................................................อายุ..........ปี วันเกิดของบุตรที่ขอทุน
วันที่........เดือน.......................พ.ศ.........ปัจจุบนั เรี ยนอยูช่ ้ นั ........................................ในปี การศึกษาที่ผา่ นมามีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
ร้อยละ / เกรด....................สถานศึกษาชื่อ................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรั บรองว่าข้อความข้างต้น ทั้งหมดเป็ นความจริ ง และกรณี ที่ข้าพเจ้าได้รับทุนฯ ข้าพเจ้า มี ความประสงค์ให้
สหกรณ์ฯ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี...................................................................................................
เลขที่บญั ชี....................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................................สมาชิกผูข้ อรับทุน
(..............................................................)

➢ สมุดพก จะต้องถ่ายเอกสารหน้าที่ ระบุชื่อเด็กและผลกำรเรียนของปี กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ แนบมาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
➢ ระดับอนุบาล 1 และระดับปริ ญญาตรี ปีที่ 1 หรื อผูท้ ี่เปลี่ยนสถานศึกษา ให้แนบสาเนาใบเสร็ จรับเงินค่าเล่าเรี ยนของสถานศึกษาปัจจุบนั

