
 
 ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
เรื่อง  การใหท้นุการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําปี 2560 

---------------------------- 
  สหกรณอ์อมทรพัย์กรมป่าไม้ จาํกัด มีความประสงค์จะมอบทนุสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกที่
กําลังศึกษาอยูใ่นระหว่างปกีารศึกษา 2560 หรือทุนเรียนดี และทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ประจําปี 2559 โดยผู้ประสงค์จะ
สมัครรับทุนดงักล่าว จะต้องมคุีณสมบัติและหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ดังนี ้
1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนและบุตรผู้สมัคร 

1.1  สมาชกิผูย้ื่นขอรับทุน 
 1.1.1  สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบตุรตอ้งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี 

 1.1.2  สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบตุรสมาชิกได้ 1 คน ในกรณีทัง้สามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
สามารถแสดงความจํานงขอรับทุนการศึกษาบตุรไดท้ั้งสองคน โดยสมาชิก 1 คน ต่อบุตร 1 คน 

  1.1.3 สมาชิกทีไ่ด้รับทุนสวัสดกิารเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
1.2  บุตรผู้สมคัรขอรับทุน 

1.2.1  เป็นบุตรสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด (รวมถึงบตุรบุญธรรมตามกฎหมาย) ทีก่ําลังศึกษาอยู ่
 อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกนิ 25 ปีบริบูรณ ์ 
1.2.2  เป็นบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องไดร้ับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา 

ทั้งนี้ ตอ้งเป็นสถานศึกษาที่ไดร้บัการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
2.   ประเภทของทุน 

ทุนการศึกษามี 3 ประเภท บตุรสมาชิก 1 คน มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนได้ประเภทใดประเภทหนึง่  ดังนี ้
2.1  ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา 

มอบใหก้ับบุตรสมาชิกทกุคนที่ส่งใบสมัครขอรับทนุการศึกษา ทกุระดับชั้นการศึกษา ตั้งแตร่ะดับอนุบาล – ปริญญาตรี 
ทุนละ 600 บาท  

2.2  ทุนประเภทเรียนดี  
 โดยบุตรสมาชิกผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรบัทุนเรยีนดีจะต้องมีผลการเรยีน ดังนี ้
  2.2.1 ทุนประเภทเรียนด ีมอบให้กับบตุรสมาชิก ดังต่อไปนี ้
   2.2.1.1 ระดับประถมศึกษา ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ย 4.00  
   2.2.1.2 ระดับมธัยมศึกษา   ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.90 ขึ้นไป 
   2.2.1.3 ระดับอาชีวศึกษา   ตอ้งมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
   2.2.1.4 ระดับอดุมศึกษา    ตอ้งมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
 

ทั้งนี้ ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของ ปี 2559   
ตัวอย่างเช่น   
- บุตรทีข่อทุนการศึกษาอยู่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้แนบหลักฐานผลการเรยีนทัง้ปีของระดับชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 1 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดรีะดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรอื   
- บุตรทีข่อทุนการศึกษาอยู่ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปขีองระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  หรอื  
- บุตรทีข่อทุนการศึกษาอยู่ระดบัชั้นปริญญาตรปีีที่ 1 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทัง้ปีของชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 6 

เพื่อพิจารณาทนุเรียนดรีะดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 6 
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โดยการพิจารณาจะนําคะแนนผลการเรยีนของบุตรสมาชกิมาจัดเรยีงลําดับแยกตามระดับชัน้เรียน และมอบทุน
ให้ตามจํานวนทนุของแต่ละระดบัชั้นเรียน ดงันี ้
ประถมศึกษา 

ระดับชั้น จํานวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน 
ประถมศึกษาปทีี่ 1 15 2,000 30,000 
ประถมศึกษาปทีี่ 2 15 2,000 30,000 
ประถมศึกษาปทีี่ 3 15 2,000 30,000 
ประถมศึกษาปทีี่ 4 15 2,000 30,000 
ประถมศึกษาปทีี่ 5 15 2,000 30,000 
ประถมศึกษาปทีี่ 6 15 2,000 30,000 

 

มัธยมศึกษา 
ระดับชั้น จํานวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน 

มัธยมศึกษาปทีี ่1 10 2,500 25,000 
มัธยมศึกษาปทีี ่2 10 2,500 25,000 
มัธยมศึกษาปทีี ่3 10 2,500 25,000 
มัธยมศึกษาปทีี ่4 10 2,500 25,000 
มัธยมศึกษาปทีี ่5 10 2,500 25,000 
มัธยมศึกษาปทีี ่6 10 2,500 25,000 

 

อาชีวศึกษา (ปวช.) 
ระดับชั้น จํานวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน 

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.) 
ระดับชั้น จํานวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน 

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

 

อุดมศึกษา (ปรญิญาตร)ี 
ระดับชั้น จํานวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน 

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 ตัง้แต่ ปี 4 ขึ้นไป 
(ทัง้นี้ต้องลงทะเบียนเรียนไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 

5 3,500 17,500 

รวมทั้งสิ้น 195  467,500 
 

2.2.2 ทุนปริญญาตร ี(เกียรตินิยม) บุตรสมาชิกที่ไดร้ับทุนสง่เสริมการศึกษาหรือทุนเรยีนดแีล้วเมื่อสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และสภามหาวิทยาลัยอนมุัติปริญญาบตัรแล้ว 
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มีสิทธิขอรับ ทนุสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบตุรสมาชิกเพิ่มได้อีก 1 ทุน ดงันี้ 
(1) เกียรตินิยมอันดบั 1 ได้รับทุนเพิม่อีก 2,500 บาท 
(2) เกียรตินิยมอันดบั 2 ได้รับทุนเพิม่อีก 1,500 บาท 

 
       2.3 ทุนสง่เสริมการศึกษากรณีพิเศษ   

มอบใหก้ับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องไดร้ับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา  
ทุนละ 3,500 บาท ทัง้นี้ โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธกิาร  

3.   หลักฐานประกอบใบสมัคร 
 สมาชิกผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจะต้องนําหลกัฐานต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาดังนี ้
 3.1  ทุนส่งเสรมิการศึกษาบุตร 

 3.1.1  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
 3.1.2  สําเนาทะเบียนบ้านที่มชีื่อบุตรที่ขอรับทุน 

3.1.3  เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ากําลังศึกษาอยู่ในสถานศกึษา ในปี 2560 
 3.2  ทุนเรียนดี 

 3.2.1  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
 3.2.2  สําเนาทะเบียนบ้านที่มชีื่อบุตรที่ขอรับทุน 

 3.2.3  ใบระเบยีนการศกึษาหรือผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี ของปกีารศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559) หรือสําเนาสมุด
รายงานประจําตัวนักเรียน (รบ.4)  

3.2.4 ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) กรณียื่นขอรับทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมให้ยื่นเอกสารขอรับทุนแยกจากทุน
ส่งเสริมการศึกษาหรอืทุนเรียนดีเพิ่มอกี 1 ทุน โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี ้
- ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณอ์อมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด  
- สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน 
- หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัย 

หรือหนงัสืออนมุัติปริญญาบตัรจากสภามหาวทิยาลัย (เกียรตนิิยม) ในปกีารศึกษา 2559  
 
 3.3  ทุนส่งเสรมิการศึกษากรณีพิเศษ 

 3.3.1  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
 3.3.2  สําเนาทะเบียนบ้านที่มชีื่อบุตรที่ขอรับทุน 

3.3.3  หนังสือรบัรองจากสถานศึกษาหรือโรงเรยีนสอนคนพิการ ที่ไดร้ับการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร 
 
4.   กําหนดวันและสถานที่รับสมัครทุนการศกึษา 

สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัครไดท้ีผู้่แทนสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด หรอื
ดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต์ของสหกรณ์ที่ www.025798899.com ได้ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2560  

สมาชกิต้องสง่ใบสมัครขอรับทนุการศึกษาถงึสหกรณ์โดยตรงภายในวันที ่25 สิงหาคม 2560 โดยถอืวันที่ไปรษณยี์ 
ประทับตราเป็นเกณฑ์ หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะไม่นํามาพิจารณาใหทุ้นการศึกษา 
 
5.   เกณฑก์ารพิจารณา 
 การพจิารณาผูม้ีสิทธิรับทุนการศึกษามหีลักเกณฑ์ ดังนี ้

5.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้บุตรของสมาชิกทุกคนทีย่ื่นใบสมัครขอรบัทุน  
 

/5.2 ทุนประเภทเรยีนดี... 
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5.2 ทุนประเภทเรียนดี   
5.2.1 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี ในปีการศึกษา 2559 และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าเกณฑต์ามที่

กําหนดในข้อ 2.2.1 โดยสหกรณ์จะนําคะแนนผลการเรยีนมาจัดเรยีงลําดับแยกตามระดับชัน้การศึกษา และ
พิจารณาจากลําดับสูงสุด  

 5.2.2 บุตรสมาชิกที่ไดร้ับการพจิารณาให้ไดร้ับทุนเรยีนดีแล้วไม่มีสิทธิได้รับทนุส่งเสริมการศกึษาอกี 
 5.2.3 บุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทนุเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาตามข้อ 5.2.2 จะได้รับทุนสง่เสริมการ 

 ศึกษาแทน  
5.2.4 ทุนเกียรตินิยม  มอบทนุให้บุตรสมาชิกที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ซึ่งมีหนงัสือรับรองการ

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ปีการศึกษา 2559 จากมหาวทิยาลัย หรือไดห้นังสืออนุมัติ
ปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกยีรตินยิม)  ในปกีารศึกษา 2559 ทกุคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน 

5.3  ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้บุตรของสมาชิกทกุคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน 
 5.4  กรณีมีสมาชิกขอรับทุนสวัสดิการเพือ่การศึกษาของบุตรสมาชิก มากกว่าจํานวนทนุที่สหกรณ์กาํหนดไว้ สหกรณ์        

อาจใช้วธิีจับสลากหรอืวิธีอื่นใด โดยให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม 
 การพจิารณาผูม้ีสิทธิ์รับทุนการศึกษาใหถ้ือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธ์เป็นที่สุด 
 
6.   การตรวจสอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา 
 สมาชิกสามารถตรวจสอบการยืน่ขอรับทุนการศึกษาบุตร ผ่านเว็บไซตข์องสหกรณ์ที ่ www.025798899.com 
ได้ทุกสัปดาห์ หากสมาชิกยื่นขอรับทุนมาแล้วเกินกว่า 10 วัน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อใหต้ิดต่อสหกรณ์ โทร. 0 2579 7070 
 
7.   การประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาและการรับเงิน 

 สหกรณอ์อมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับทุนการศกึษาในวันที่ 26 กันยายน 2560  
และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมอียู่กับสหกรณ์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 

 ทั้งนี้ ตัง้แต่บัดนี ้เป็นต้นไป 

                                 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
  
 
  

 (นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท)์ 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณอ์อมทรพัย์กรมป่าไม้ จาํกัด 

 


