
 
 

ประกาศ 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั 
เรือง  การใหทุ้นการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําปี 2558 

---------------------------- 
  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั มคีวามประสงคจ์ะมอบทุนสนบัสนุนการศกึษาใหแ้ก่บุตรของสมาชกิที
กาํลงัศกึษาอยูใ่นระหวา่งปีการศกึษา 2558 หรอืทุนเรยีนด ีและทุนปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) ประจาํปี 2557 โดยผูป้ระสงคจ์ะ
สมคัรรบัทุนดงักลา่ว จะตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ ์ต่าง ๆ ดงันี 

1.  คณุสมบติัของผูมี้สิทธิยืนขอรบัทุนและบตุรผูส้มคัร 
1.1  สมาชิกผูยื้นขอรบัทนุ 

 1.1.1  สมาชกิผูม้สีทิธขิอรบัทุนสวสัดกิารเพอืการศกึษาบุตรตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
 1.1.2  สมาชกิ 1 คน ยนืขอรบัทุนการศกึษาบุตรสมาชกิได ้1 คน ในกรณีทงัสามแีละภรรยาเป็นสมาชกิสหกรณ์ 

สามารถแสดงความจาํนงขอรบัทุนการศกึษาบุตรไดท้งัสองคน โดยสมาชกิ 1 คน ต่อบุตร 1 คน 

  1.1.3 สมาชกิทไีดร้บัทุนสวสัดกิารเพอืสมาชกิทไีมม่บุีตรหรอืเป็นโสดแลว้ ไมม่สีทิธขิอรบัทุนการศกึษาบุตรสมาชกิ 
1.2  บตุรผูส้มคัรขอรบัทุน 

1.2.1  เป็นบุตรสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั (รวมถงึบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ทกีาํลงัศกึษาอยู ่
 อายไุมน้่อยกวา่ 3 ปี และไมเ่กนิ 25 ปีบรบิรูณ์ และมสีถานภาพเป็นโสด  
1.2.2  เป็นบุตรสมาชกิทศีกึษาในโรงเรยีนสอนคนพกิาร หรอืเป็นเดก็ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษในสถานศกึษา 

ทงันี ตอ้งเป็นสถานศกึษาทไีดร้บัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร 
2.   ประเภทของทนุ 

ทุนการศกึษาม ี3 ประเภท บุตรสมาชกิ 1 คน มสีทิธสิมคัรขอรบัทุนไดป้ระเภทใดประเภทหนึง  ดงันี 
2.1  ทนุประเภทส่งเสริมการศึกษา 

มอบใหก้บับุตรสมาชกิทุกคนทสีง่ใบสมคัรขอรบัทุนการศกึษา ทุกระดบัชนัการศกึษา ตงัแต่ระดบัอนุบาล – ปรญิญาตร ี
ทุนละ 600 บาท  

2.2  ทนุประเภทเรียนดี  
 โดยมอบใหก้บับุตรสมาชกิทมีผีลการเรยีนด ีดงันี 

  2.2.1 ทนุประเภทเรียนดี มอบใหก้บับุตรสมาชกิระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ทมีผีลการศกึษาคะแนน 

  เฉลยีตงัแต่ 3.5 ขนึไป และระดบัอาชวีศกึษา และระดบัอุดมศกึษา ทมีผีลการศกึษาคะแนนเฉลยีตงัแต่ 3.00 
ขนึไป ซึงจะใช้คะแนนเฉลียผลการเรียนของ ปี 2557  (ตวัอยา่งเชน่  บุตรทขีอทุนการศกึษาอยูร่ะดบัชนัประถมศกึษาปีท ี2 
ใหแ้นบคะแนนเฉลยีผลการเรยีนทงัปีของระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี1 เพอืพจิารณาทุนเรยีนดรีะดบัชนัประถมศกึษาปีท ี1 หรอื  
บุตรทขีอทุนการศกึษาอยูร่ะดบัชนัมธัยมศกึษาปีท ี2 ใหแ้นบคะแนนเฉลยีผลการเรยีนทงัปีของระดบัชนัมธัยมศกึษาปีท ี1 เพอื
พจิารณาทุนเรยีนดรีะดบัชนัมธัยมศกึษาปีท ี1  หรอื บุตรทขีอทุนการศกึษาอยูร่ะดบัชนัปรญิญาตรปีีท ี1 ใหแ้นบคะแนนเฉลยี
ผลการเรยีนทงัปีของชนัมธัยมศกึษาปีท ี6 เพอืพจิารณาทุนเรยีนดรีะดบัชนัมธัยมศกึษาปีท ี6) โดยการพจิารณาจะนําคะแนน
ผลการเรยีนของบุตรสมาชกิมาจดัเรยีงลาํดบัแยกตามระดบัชนัเรยีน และมอบทุนใหต้ามจาํนวนทุนของแต่ละระดบัชนัเรยีน ดงันี 
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ระดบัชนั จํานวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงนิ 

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที 1 15 2,000 30,000 

ประถมศึกษาปีที 2 15 2,000 30,000 

ประถมศึกษาปีที 3 15 2,000 30,000 

ประถมศึกษาปีที 4 15 2,000 30,000 

ประถมศึกษาปีที 5 15 2,000 30,000 

ประถมศึกษาปีที 6 15 2,000 30,000 

 
มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษาปีที 1 10 2,500 25,000 

มธัยมศึกษาปีที 2 10 2,500 25,000 

มธัยมศึกษาปีที 3 10 2,500 25,000 

มธัยมศึกษาปีที 4 10 2,500 25,000 

มธัยมศึกษาปีที 5 10 2,500 25,000 

มธัยมศึกษาปีที 6 10 2,500 25,000 

 
อาชีวศึกษา (ปวช.) 
อาชีวศึกษา ปวช.ปี 1 5 2,500 12,500 
อาชีวศึกษา ปวช.ปี 2 5 2,500 12,500 
อาชีวศึกษา ปวช.ปี 3 5 2,500 12,500 

 
อาชีวศึกษา (ปวส.) 
อาชีวศึกษา ปวส.ปี 1 5 3,000 15,000 
อาชีวศึกษา ปวส.ปี 2 5 3,000 15,000 

 
อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
ปริญญาตรี ปี 1 5 3,500 17,500 
ปริญญาตรี ปี 2 5 3,500 17,500 
ปริญญาตรี ปี 3 5 3,500 17,500 
ปริญญาตรี ตงัแต่ ปี 4 ขึนไป 

(ทงันีตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่
นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

5 3,500 17,500 

รวมทังสิน 195  467,500 
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2.2.2 ทนุปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บุตรสมาชกิทไีดร้บัทุนสง่เสรมิการศกึษาหรอืทุนเรยีนดแีลว้เมอืสาํเรจ็การศกึษา 
  ระดบัปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) ทจีบการศกึษาในปีการศกึษา 2557 และสภามหาวทิยาลยัอนุมตัปิรญิญาบตัร

แลว้มสีทิธขิอรบัทุนสวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิเพมิไดอ้กี 1 ทุน ดงันี 
(1) เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 ไดร้บัทุนเพมิอกี 2,500 บาท 
(2) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 ไดร้บัทุนเพมิอกี 1,000 บาท 

       2.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ   
มอบใหก้บับุตรสมาชกิทศีกึษาในโรงเรยีนสอนคนพกิาร หรอืเป็นเดก็ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษในสถานศกึษา 
ทงันี โรงเรยีนและสถานศกึษาดงักลา่วตอ้งไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร ทุนละ 3,500 บาท 

3.   หลกัฐานประกอบใบสมคัร 
 สมาชกิผูย้นืขอรบัทุนการศกึษาบุตรสมาชกิจะตอ้งนําหลกัฐานต่าง ๆ มาประกอบการพจิารณาดงันี 

 3.1  ทนุส่งเสริมการศึกษาบตุร 
 3.1.1  ใบสมคัรขอรบัทุนตามแบบฟอรม์ของสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  

 3.1.2  สาํเนาทะเบยีนบา้นทมีชีอืบุตรทขีอรบัทุน 

3.1.3  เอกสารหลกัฐานทแีสดงวา่กาํลงัศกึษาอยูใ่นสถานศกึษา ในปี 2558 
 3.2  ทนุเรียนดี 

 3.2.1  ใบสมคัรขอรบัทุนตามแบบฟอรม์ของสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 3.2.2  สาํเนาทะเบยีนบา้นทมีชีอืบุตรทขีอรบัทุน 

 3.2.3  ใบระเบยีนการศกึษาหรอืผลการเรยีนเฉลยีทงัปี ของปีการศกึษาทผีา่นมา (ปีการศกึษา 2557) หรอืสาํเนาสมดุ
รายงานประจาํตวันกัเรยีน (รบ.4)  

3.2.4 ทุนปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) กรณียนืขอรบัทุนปรญิญาตรเีกยีรตนิิยมใหย้นืเอกสารขอรบัทุนแยกจากทุน
สง่เสรมิการศกึษาหรอืทุนเรยีนดเีพมิอกี 1 ทุน โดยแนบเอกสารประกอบ ดงันี 

- ใบสมคัรขอรบัทุนตามแบบฟอรม์ของสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั  
- สาํเนาทะเบยีนบา้นทมีชีอืบุตรทขีอรบัทุน 
- หนงัสอืรบัรองการสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) ปีการศกึษา 2557 จากมหาวทิยาลยั 

หรอืหนงัสอือนุมตัปิรญิญาบตัรจากสภามหาวทิยาลยั (เกยีรตนิิยม) ในปีการศกึษา 2557  
 3.3  ทนุส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ 

 3.3.1  ใบสมคัรขอรบัทุนตามแบบฟอรม์ของสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 3.3.2  สาํเนาทะเบยีนบา้นทมีชีอืบุตรทขีอรบัทุน 

3.3.3  หนงัสอืรบัรองจากสถานศกึษาหรอืโรงเรยีนสอนคนพกิาร ทไีดร้บัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร 
 

4.   เกณฑก์ารพิจารณา 
 การพจิารณาผูม้สีทิธริบัทุนการศกึษา  โดยมหีลกัเกณฑ ์ดงันี 

4.1 ทนุประเภทส่งเสริมการศึกษา การพจิารณามอบทุนการศกึษาใหบุ้ตรของสมาชกิทุกคนทยีนืใบสมคัรก่อน วนัท ี31 
สงิหาคม 2558   

4.2 ทนุประเภทเรียนดี   
4.2.1 พจิารณาจาก หรอืผลการเรยีนเฉลยีทงัปี ในปีการศกึษา 2557 และจะตอ้งมเีกรดเฉลยีไมต่าํกวา่เกณฑต์ามที

กาํหนดในขอ้ 2.2.1 โดยสหกรณ์จะนําคะแนนผลการเรยีนของบุตรสมาชกิมาจดัเรยีงลาํดบัแยกตามระดบั
การศกึษา และพจิารณาจากลาํดบัสงูสดุ  

4.2.2 บุตรสมาชกิทไีดร้บัการพจิารณาใหไ้ดร้บัทุนเรยีนดแีลว้ไมม่สีทิธไิดร้บัทุนสง่เสรมิการศกึษาอกี 
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4.2.3 บุตรสมาชกิทยีนืขอรบัทุนเรยีนดแีต่ไมไ่ดร้บัการพจิารณาใหไ้ดร้บัทุนเรยีนด ีจะไดร้บัทุนสง่เสรมิการ 
 ศกึษาแทน การพจิารณาผูม้สีทิธริบัทุนการศกึษาดงักลา่วใหถ้อืคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการศกึษา             

และประชาสมัพนัธเ์ป็นอนัสนิสดุ 

4.2.4 ทุนเกยีรตนิิยม  การพจิารณามอบทุนการศกึษาใหบุ้ตรสมาชกิทสีาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) 
ซงึมหีนงัสอืรบัรองการสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) ปีการศกึษา 2557 จากมหาวทิยาลยั หรอื
ไดห้นงัสอือนุมตัปิรญิญาบตัรจากสภามหาวทิยาลยั (เกยีรตนิิยม)  ในปีการศกึษา 2557 ทุกคนทยีนืใบสมคัร
ก่อนวนัท ี31 สงิหาคม 2558 

4.3  ทนุประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ การพจิารณามอบทุนการศกึษาใหบุ้ตรของสมาชกิทุกคนทยีนืใบ 
สมคัรก่อน วนัท ี31 สงิหาคม 2558   

  4.4 กรณีมีสมาชิกขอรบัทุนสวสัดิการเพือการศึกษาของบตุรสมาชิกมากกวา่จาํนวนทุนทสีหกรณ์กาํหนดไว ้ 
สหกรณ์อาจใชว้ธิจีบัสลากหรอืวธิอีนืใด โดยใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธเ์ป็นผูพ้จิารณาตามความ
เหมาะสม 

 

5.   กาํหนดวนัและสถานทีรบัสมคัรทุนการศึกษา 
สมาชกิผูป้ระสงคข์อรบัทุนการศกึษา ตดิต่อขอรบัใบสมคัรไดท้ผีูแ้ทนสมาชกิและสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั หรอื

ดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ท ีWWW.025798899.com ไดต้งัแต่วนัท ี1 พฤษภาคม 2558 ผูส้นใจสง่ใบสมคัร ขอรบั
ทุนการศกึษาถงึสหกรณ์โดยตรงภายในวนัท ี31 สงิหาคม 2558 โดยถอืวนัทปีระทบัตราไปรษณียากรเป็นหลกัหากพน้จาก
กาํหนดระยะเวลาดงักลา่วสหกรณ์จะไมนํ่ามาพจิารณาใหทุ้นการศกึษา 
 
6.   การตรวจสอบการยืนขอรบัทนุการศึกษา 
 สมาชกิสามารถตรวจสอบการยนืขอรบัทุนการศกึษาบุตร ผา่นเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ท ี www.025798899.com 

ไดทุ้กสปัดาห ์หากสมาชกิยนืขอรบัทุนมาแลว้เกนิกวา่ 10 วนั แต่ไมป่รากฏรายชอืใหต้ดิต่อสหกรณ์ โทร. 02-579-7070 
 
7.   การประกาศผลผูมี้สิทธิรบัทนุการศึกษาและการรบัเงิน 

 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั จะประกาศรายชอืผูม้สีทิธร์บัทุนการศกึษาในวนัท ี28 กนัยายน 2558  
และโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถท์สีมาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ ภายในวนัท ี9 ตุลาคม 2558 

ทงันี ตงัแต่บดันี เป็นตน้ไป 

                ประกาศ ณ วนัท ี 23 เมษายน พ.ศ. 2558 

  

   

 (นายสทิธชิยั องึภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 


