
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์   จำกัด 

เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 
--------------------------------- 

 อาศัยความตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  พ.ศ. 2544 และ     
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2550 และมตคิณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งที่  5/2565  เมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2565 สหกรณ์จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์   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 ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต้องกรอกคำขอรับทุนให้ครบถ้วน

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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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 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



  

  

ค ำขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกค ำขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก  

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพำณิชย์  จ ำกดัสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพำณิชย์  จ ำกดั  

 

วนัท่ี ......... เดือน ................................ พ.ศ............. 
 

เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพำณชิย์  จ ำกัด 

1. ทุนระดับ                    อนุบาล         ประถมศึกษา    มธัยมศึกษา               อาชีวศึกษา        ปริญญาตรี 

2. ข้อมูลสมำชิก  ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว) ......................................................................................สมาชิกเลขท่ี............ 

สังกดั...............................................................ต าแหน่ง.....................................................เป็น    ขา้ราชการ             ลูกจา้งประจ า 

         ขา้ราชการบ านาญ            ลูกจา้งประจ า (รับบ าเหน็จรายเดือน)           พนกังานราชการ              พนกังานรัฐวิสาหกิจ              

เลขหมายโทรศพัทข์องขา้พเจา้ท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก........................................................................................................................ 

 3. คู่สมรส ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว)...................................................................................อาชีพ............................................. 

โทรศพัท.์................................................สถานท่ีท างาน............................................................................................................................         

         เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ สมาชิกเลขท่ี.......................            ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

 4. บุตร  ขา้พเจา้มีบุตรซ่ึงอยูใ่นความอุปการะและก าลงัศึกษาอยูจ่  านวน...........ราย  และขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

คือ (ด.ช. / ด.ญ. /  นาย / นางสาว)  ................................................................................................อาย.ุ.........ปี วนัเกิดของบุตรท่ีขอทุน 

วนัท่ี........เดือน.......................พ.ศ.........ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น........................................ในปีการศึกษาท่ีผา่นมามีผลการเรียนเฉล่ียสะสม  

ร้อยละ / เกรด....................สถานศึกษาช่ือ................................................................................................................................................ 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าข้อความข้างตน้ทั้งหมดเป็นความจริง    และกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับทุนฯ  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้

สหกรณ์ฯ โอนเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย ์ช่ือบญัชี................................................................................................... 

เลขท่ีบญัชี.................................................................................... 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

        ลงช่ือ..............................................................สมาชิกผูข้อรับทนุ 

                            (..............................................................) 
 

 

➢ สมุดพก  จะตอ้งถ่ายเอกสารหนา้ท่ี  ระบุช่ือเด็กและผลกำรเรียนของปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ  แนบมาพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

➢ ระดบัอนุบาล 1  และระดบัปริญญาตรีปีท่ี 1  หรือผูท่ี้เปล่ียนสถานศึกษา  ให้แนบส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาปัจจุบนั 

เอกสำรประกอบค ำขอรับทุนฯ 
1. ใบค าขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
2. ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตร หรือ ส าเนาสูติบตัร 
3. ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน (สมุดพก)   
4. ใบรับรองผลการศึกษาปีท่ีผา่นมาจากสถานศึกษา 
5. เอกสารอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนช่ือ  – สกุล ของบุตรหรือสมาชิก 

สอ.พณ. เลขรับท่ี............................... 
วนัท่ี................................................... 
 


