
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
เรื่อง  การใหทุ้นการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําปี 2562 

---------------------------- 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์จะมอบสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บตุรสมาชิกที่
กําลังศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2562 ประเภททนุส่งเสริมการศกึษา ทุนเรยีนด ีและทุนส่งเสรมิการศึกษากรณีพิเศษ โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อการศกึษาแก่บุตร มีดังนี้ 
 1.1 เป็นสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์กรมป่าไม้ จาํกัด มาแล้วไมน่้อยกว่า 1 ป ี

1.2 เป็นบุตรหรอืบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด ที่กําลังศกึษาอยู่ 
  ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบรบิูรณ ์  
 1.3 เป็นบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กทีต่้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศกึษา  
  ทั้งนี้ ตอ้งเป็นสถานศึกษาที่ไดร้บัการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2.   เกณฑก์ารยื่น 
 2.1 สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิข์อรบัทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรได้เพยีงทุนประเภทใดประเภทหนึง่เท่านั้น คือ 
  ประเภททุนสง่เสริมการศกึษา ประเภททุนเรียนดี หรือ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ  
 2.2 สมาชิก 1 ท่าน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบตุรสมาชิกได้ 1 คน ในกรณีสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณท์ั้งคู่  
  สามารถยื่นขอรบัทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรได้ทัง้สองท่าน โดยสมาชิก 1 ท่าน ต่อบุตร 1 คน 
 2.3 สมาชิกที่ไดร้ับทุนสวัสดกิารเพื่อสมาชกิที่ไม่มีบุตรหรือเปน็โสดแล้ว ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับทนุสวัสดิการเพื่อการศึกษา
  ของบตุรไดอ้ีก 
 2.4 กรณียื่นขอรับทุนประเภทเรียนดี ให้แนบหลักฐานผลการศกึษาทั้งปี (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2) ของ 
  ระดับชั้นการศึกษาหรือปกีารศึกษาที่ผ่านมา เช่น 

(1) บุตรทีข่อทุนศึกษาอยูร่ะดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 ให้แนบหลกัฐานผลการเรยีนภาคเรียนที่ 1 และภาค
เรียนที่ 2 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
(2) บุตรทีข่อทุนศึกษาอยูร่ะดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 (ในปีการศึกษา 2562) ให้แนบหลักฐานผลการเรียนภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

2.5 กรณียื่นขอรับทุนสวัสดกิารเพื่อการศกึษาของบตุรที่ได้รับเกียรตินิยม ตอ้งเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในปี 2562 และ
ยื่นหลักฐานดงักล่าวพรอ้มรับรองสําเนา  

 
3.   ประเภทของทุน 

 ทุนการศึกษามี 3 ประเภท ดังนี ้
 3.1 ทุนสง่เสรมิการศกึษา 

 มอบใหก้ับบุตรสมาชิกทกุคนที่ยืน่ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศกึษาของบตุร ตัง้แต่ระดับชั้นการศึกษาอนุบาลถงึ
ระดับปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท  

 3.2 ทุนเรียนดี  
  เป็นทุนที่มอบให้กับบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรยีนดี ดงันี ้
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  3.2.1 ทุนที่ให้ระหว่างการศึกษา  
  (1) ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,200 บาท โดยต้องมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป 
  (2) ระดับมัธยมศึกษา  
   ก. ระดับต้น  ทนุละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป 
   ข. ระดับปลาย ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  
  (3) ระดับอาชวีศึกษา  
   ก. ระดับ ปวช.   ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมรีะดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
   ข. ระดับ ปวส.   ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมรีะดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  
  (4) ระดับอดุมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท โดยตอ้งมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

 3.2.2 ทุนเมื่อสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ใหก้ับบุตรสมาชิกที่สําเร็จการศึกษาในปี 2562      
ดังนี ้

(1) เกียรตินิยมอันดบั 1 ได้รับทุนเพิม่อีก 2,500 บาท 
(2) เกียรตินิยมอันดบั 2 ได้รับทุนเพิม่อีก 1,000 บาท 

        3.3 ทุนสง่เสรมิการศึกษากรณีพิเศษ   
   ทุนละ 3,500 บาท  
 

4.   หลักฐานการยื่นขอรับทุนสวัสดิการ 
 4.1  ทุนส่งเสรมิการศึกษาบุตร 

  4.1.1  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
  4.1.2  สําเนาทะเบียนบ้านที่มชีื่อบุตรที่ขอรับทุน 

 4.1.3  เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ากําลังศึกษาอยู่ในสถานศกึษา ในปี 2562 
 4.2  ทุนเรียนดี 

  4.2.1  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
  4.2.2  สําเนาทะเบียนบ้านที่มชีื่อบุตรที่ขอรับทุน 

  4.2.3  ใบระเบยีนการศกึษาหรือผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี ของปกีารศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561) หรือสําเนา
สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน (รบ.4) 

  4.2.4  ทุนปริญญาตรี (เกยีรตินยิม) กรณยีื่นขอรับทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมให้ยื่นเอกสารขอรับทุนแยกจากทุน
ส่งเสริมการศึกษาหรอืทุนเรียนดีเพิ่มอกี 1 ทุน โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี ้
- ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณอ์อมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด  
- สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน 
- หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย หรือหนังสือ
อนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกยีรตินิยม) ที่สําเร็จการศึกษาในปี 2562  

 4.3  ทุนส่งเสรมิการศึกษากรณีพิเศษ 
  4.3.1  ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  

  4.3.2  สําเนาทะเบียนบ้านที่มชีื่อบุตรที่ขอรับทุน 
 4.3.3  หนังสือรบัรองจากสถานศึกษาหรือโรงเรยีนสอนคนพิการ ที่ไดร้ับการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร 
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5.   กําหนดการยื่นขอรับทุนสวัสดิการ 

สามารถยื่นขอรบัทุนได้ที่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที ่30 สงิหาคม 2562 
ด้วยตนเอง หรอื ส่งทางไปรษณีย์ ทัง้นี้ ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นเกณฑ์ หากพ้นกําหนดระยะเวลาดงักล่าวสหกรณจ์ะ
ไม่นํามาพิจารณา 

 
6.   เกณฑก์ารพิจารณา 
 สหกรณจ์ะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ ดังนี ้

6.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา มอบใหบุ้ตรของสมาชิกทุกคนทีย่ื่นใบสมัครขอรับทุน  
6.2 ทุนเรียนดี   

6.2.1 พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งปี ในปีการศึกษา 2561 โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าเกณฑ์
ตามที่กําหนดในข้อ 3.2.1 ทุกคน ทั้งนี้ จํานวนเงินทีจ่ะมอบให้อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามสัดส่วนของ 
ผู้ยื่นขอรับทุน 

6.2.2 บุตรสมาชิกที่ไดร้ับการพจิารณาให้ไดร้ับทุนเรยีนดีแล้วไม่มีสิทธิได้รับทนุส่งเสริมการศกึษาอกี 
6.2.3 บุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทนุเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาตามข้อ 6.2.2 จะได้รับทุนสง่เสริมการ 
  ศึกษาแทน  
6.2.4 ทุนเกียรตินิยม มอบทุนให้บุตรสมาชิกที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ซึ่งมีหนงัสือรับรอง

การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกยีรตินยิม) หรือหนงัสืออนุมัติปรญิญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย 
(เกยีรตินยิม) ในปีการศึกษา 2562 ทกุคน 

 6.3  ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้บุตรของสมาชิกทกุคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน 
  6.4  การพิจารณามอบสวัสดกิารเพื่อการศกึษาของบุตรสมาชิก ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นผู้
  พิจารณาตามความเหมาะสม และให้ถือคําวินจิฉัยของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นที่สุด 

 
7.   การตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อการศกึษาของบุตร 
 สมาชิกสามารถตรวจสอบการยืน่ขอรับสวัสดกิารเพื่อการศกึษาบุตรไดท้างเว็บไซตข์องสหกรณท์ี่ www.025798899.com 
ได้ทุกสัปดาห์ หากสมาชิกยื่นขอรับสวัสดิการเกินกว่า 10 วัน แล้วไม่ปรากฏรายชื่อใหต้ิดต่อสหกรณ์ โทร. 0 2579 7070 
 
8.   การประกาศรายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการเพือ่การศึกษาของบุตรและการรับเงิน 

 สหกรณอ์อมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด จะประกาศรายชื่อผู้ได้รบัทุนการศึกษาในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562  
และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมอียู่กับสหกรณ์ ภายในวันพฤหสับดีที่ 10 ตุลาคม 2562 

ทั้งนี้ ตัง้แต่บัดนี ้เป็นต้นไป 

                         ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  
  

 
 (นายวิชิต  สนธวิณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณอ์อมทรพัย์กรมป่าไม้ จาํกัด 

 


