
  

ประกาศ 
เรื่อง  การใหทุ้นสง่เสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ ากัด  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ๑. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ ากัด   
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี  ๒๕๖๐      
ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  ๒๕๕๙  ได้จัดสรรเงินและแบ่งเงินทุนออกเป็น  ๕  ระดับ  ดังนี้ 
      ๑.๑ ทุนระดับประถมศึกษา  ให้แก่บุตรของสมาชิกที่ก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
โดยมีอายุไม่เกิน  ๘  ปีบริบูรณ์  ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน  จ านวนเงินทุนละ ๓,๐๐๐.- บาท 
 ๑.๒ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่บุตรของสมาชิกท่ีก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ ๑ โดยมีอายุไม่เกิน  ๑๕  ปีบริบูรณ์  ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน  จ านวนเงินทุนละ ๔,๐๐๐.- บาท 
 ๑.๓ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่บุตรของสมาชิกที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ ๑ (ปวช.) โดยมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน จ านวนเงิน   
ทุนละ  ๕,๐๐๐.- บาท 
 ๑.๔ ทุนระดับอุดมศึกษา ให้แก่บุตรของสมาชิกที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลยัปีที่ ๑ โดยมีอาย ุ
ไม่เกิน  ๒๑  ปีบริบูรณ์  ในปีการศึกษาท่ีขอรับทุน  จ านวนเงินทุนละ ๖,๐๐๐.- บาท  
 ๑.๕ ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลต ารวจ   
 ๑.๕.๑ ให้แก่บุตรของสมาชิกท่ีก าลังศึกษาในชั้นปีที่0๑0ของโรงเรียนนายสิบทหารบก    
หรือโรงเรียนจ่าทหารเรือ หรือโรงเรียนจ่าอากาศ หรือโรงเรียนนายสิบแผนที่ หรือโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  หรือ
โรงเรียนพลต ารวจ  จ านวนเงินทุนละ  ๕,๐๐๐.- บาท  
       ๑.๕.๒ ให้แก่บุตรของสมาชิกท่ีก าลังศึกษาในชั้นปีที่ ๑ ของโรงเรียนเตรียมทหาร 
จ านวนเงิน  ทุนละ  ๖,๐๐๐.- บาท  
 ๒.  ผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 
        ๒.๑ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่เป็นสมาชิกแล้วโดยต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า  ๖  เดือน 
 ๒.๒ ไม่จ ากัดรายได้  
 ๓. บุตรผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาทั้ง  ๕  ประเภท  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๓.๑ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางราชการ องค์การ ห้างร้าน บริษัท หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ในขณะที่ขอรับทุน 
       ๓.๒ ผลการศึกษาต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเทอมปลายของปีการศึกษาที่ผ่านมา  ดังนี้ 
     ๓.๒.๑ ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา  ไม่ต้องแจ้งผลการศึกษา 
 ๓.๒.๒ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับคะแนนตั้งแต่เกรด ๒.๗ ขึ้นไป 
 ๓.๒.๓ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับคะแนนตั้งแต่เกรด ๒.๕ ขึ้นไป 

/๓.๒.๔ ทุนการศึกษา... 
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 ๓.๒.๔ ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับคะแนนตั้งแต่เกรด ๒.๐ ขึ้นไป 
  ๓.๒.๕ ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลต ารวจ  ไม่ต้องแจ้งผลการศึกษา 
        ๓.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย 
 ๓.๔ เป็นบุตรของสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกแล้วโดยต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า  ๖ เดือน 
 ๔. การพิจารณาคัดเลือกบุตรที่จะได้รับทุนการศึกษา 
        ๔.๑ ต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตามที่ก าหนดในข้อ  ๓ 
 ๔.๒ บุตรของผู้มีเงินเดือนน้อยจะได้รับการพิจารณาก่อน 
          ๕. เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
        ๕.๑ ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 
 ๕.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประสงค์ขอรับทุน 
 ๕.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน  (บิดา, มารดา  และบุตรทุกคน) 
 ๕.๔ หลักฐานใบจ่ายเงินเดือน  ประจ าเดือนล่าสุดของผู้ประสงค์ขอรับทุน 
 ๕.๕ เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาของทุนการศึกษาแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 ๕.๕.๑ ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา  (ชั้น  ป.๑ )  หนังสือรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ 
และประทับตราโรงเรียนที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ในปีที่ขอรับทุน 
  ๕.๕.๒ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้น  ม.๑) 
                               ๕.๕.๒.๑ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑)  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
 ๕.๕.๒.๒ หนังสือรับรองพร้อมลายมือชื่อ และประทับตราโรงเรียนที่แสดงว่า
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ในปีที่ขอรับทุน 
  ๕.๕.๓ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้น ม.๔ หรือ ปวช. ชั้นปีที่ ๑) 
   ๕.๕.๓.๑ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
 ๕.๕.๓.๒ หนังสือรับรองพร้อมลายมือชื่อ และประทับตราโรงเรียนที่แสดงว่า
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   หรือ ปวช. ชั้นปีที่ ๑  ในปีที่ขอรับทุน 
  ๕.๕.๔ ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ ๑ )      
   ๕.๕.๔.๑ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑) ของชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ ๖ หรือส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ฉบับจริงพร้อม
ส าเนา  
 ๕.๕.๔.๒ หนังสือรับรองพร้อมลายมือชื่อ และประทับตราโรงเรียนที่แสดงว่า
ก าลังศึกษาอยู่ระดบัอุดมศึกษาชั้นปีที่  ๑  
  ๕.๕.๕. ทุนการศึกษานักเรียนทหารและนักเรียนพลต ารวจ 
 ๕.๕.๕.๑ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา
ในระดับสูงสุด  ก่อนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหาร 
 ๕.๕.๕.๒ หนังสือรับรองพร้อมลายมือชื่อ และประทับตราโรงเรียนที่แสดงว่า
ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนทหารชั้นปีที่ ๑ ในปีที่ขอรับทุน  

/๖.   การขอรับทุน... 
 



-๓- 
 
 ๖. การขอรับทุนการศึกษาแต่ละประเภท  สมาชิกจะขอได้เพียงครั้งเดียวต่อบุตรหนึ่งคนของ
ทุนการศึกษาประเภทนั้นๆ หากมีผู้ขอรับทุนการศึกษามากกว่าเงินทุนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก าหนด
คณะกรรมการด าเนินการฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 
 ๗. หมดเขตการรับสมัคร 
                    ทุนการศึกษาทุกระดับ  เปิดขอรับทุนการศึกษาตั้งแต่  วันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐            
หมดเขตรับสมัครขอรับทุนในวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ๒๕๕๘๘                          
             สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุน ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ ากัด ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
            ประกาศ ณ วันที่                   พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
        พลโท   

                           (นครา  สุขประเสริฐ) 
                             ประธานกรรมการด าเนินการ  
                                สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ ากัด 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 


