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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 

เร่ือง  การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2565 

 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2561  และที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำปี2564 วันที่ 23 มกราคม 2565  ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็นสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65  ครั้งที่ 29/2565  วันที่  30  สิงหาคม  2565  จึงมีมติประกาศ    
ให้สมาชิกยื่นคำร้องขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปีการศึกษา 2565                
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.  ระดับและจำนวนทุนการศึกษา 

 1.1  ทุนระดับชั้นอนุบาล  สำหรับสมาชิกที่มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล   
จำนวน  200  ทุนๆ ละ  1,500 บาท  เป็นเงิน  300,000  บาท 

 1.2  ทุนระดับประถมศึกษา  สำหรับสมาชิกที่มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ 
ประถมศึกษาปีที่  1 - 6   จำนวน  200  ทุนๆ ละ  2,000 บาท  เป็นเงิน  400,000  บาท 

 1.3  ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สำหรับสมาชิกที่มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ 
มัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 3   จำนวน  200  ทุนๆ ละ  2,500  บาท  เป็นเงิน  500,000  บาท 

 1.4  ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สำหรับสมาชิกที่มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ 
มัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 250 ทุนๆ ละ 3,000 บาท   
เป็นเงิน 750,000  บาท 

 1.5  ทุนระดับอุดมศึกษา  สำหรับสมาชิกที่มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญา  
 ถึงระดับปริญญาตรี   จำนวน  250  ทุนๆ ละ  3,500  บาท  เป็นเงิน  875,000  บาท 

 2.  คุณสมบัติของสมาชิก 

 2.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย 
กว่า 2 ปี  (นับถึงวันที่  15  พฤศจิกายน  2565) 
   2.2  ไม่เป็นผู้เคยผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระหว่าง     
ปีบัญชี 2564 และ  2565   เว้นแต่การผิดนัดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของตนเอง 
        /3. คุณสมบัติของบุตรสมาชิก 
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 3.  คุณสมบัติของบุตรสมาชิก 
 3.1  เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  รวมถึงบุตรบุญธรรมแต่ 

ไม่รวมบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน 
3.2  มีความประพฤติเรียบร้อย 

 3.3  กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ  หรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทาง 
ราชการรับรอง 

 3.4  สมาชิกและบุตรของสมาชิกต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  ในปีการศึกษา 2563 – 2564 

 3.5  ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ  หรือ
พนักงาน –รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การของรัฐ  หรือองค์กรของเอกชน 

 4.  การส่งคำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
4.1  คำร้องขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  (ตามแบบที่ 

สหกรณ์กำหนด) 
4.2  สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14)  ของบิดา – มารดา และบุตรที่ขอรับทุน 
4.3  หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของ 

สถานศึกษานั้นในปีการศึกษา  2565  พร้อมประทับตราของสถานศึกษา หรือกรณีเป็นฉบับสำเนาต้องได้รับ 
การรับรองจากกรรมการประจำเขตของตน 

4.4  สำเนาเกียรตบิัตร  รางวัล หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ (ถ้าม)ี 
4.5  ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม  
 

 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ที่ประสงค์จะขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริม 
การศึกษาบุตรสมาชิก ให้ยื่นคำขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ซึ่งจะขอได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูสกลนคร จำกัด   โดยให้ยื ่นคำร้องขอรับทุนตามลำดับจากผู ้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของสมาชิก         
ผู้ขอรับทุนจนถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด   ภายในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2565 
  กรณีสามี หรือภรรยาต่างก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ให้มีสิทธิยื่น
คำร้องขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกได้ โดยมีสิทธิ์ขอรับทุนได้ 1 คน ต่อบุตร 1 คน 
และบุตรที่ขอรับทุนต้องไม่ซ้ำกัน 
  สำหรับผลการพิจารณาสหกรณ์ฯ จะแจ้งให้ทราบหลังจากคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ  
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นเด็ดขาดไม่มีการอุทธรณ์หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ อีก  และให้ผู้ได้รับ
ทุน หรือบิดา  หรือมารดา  หรือผู้ปกครอง ไปรับทุนด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่สหกรณ์ฯ กำหนด 
 จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  ได้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 

                 (นายทินกร อินทะนาม) 
      ประธานกรรมการ  

          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 



 
 

คำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสรมิการศึกษาบตุรสมาชิก 
 
       เขียนที…่…………………………………………….…….… 
     วันที่……………….เดือน………………………………พ.ศ…………………….. 
เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 
 ข้าพเจ้า……………………………………………………..……..อยู่ที่บ้าน (ชื่อหมู่บ้าน)………………………….……….… 
บ้านเลขท่ี…………………หมู่ที…่…………….…ซอย………………….ถนน……………….……………ตำบล……………….……….. 
อำเภอ………………….……….จังหวัด……………..…………….รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศัพท…์…………….……… 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  เลขทะเบียนที่…………….สังกัด / โรงเรียน………………..…. 
………………………………..…….อำเภอ……………….……….จังหวดั…………..………..มีเงินได้รายเดือน……..………….บาท 
ฐานะการสมรส               อยู่ร่วมกัน            แยกกันอยู่              หย่า               ถึงแก่กรรม       
ชื่อคู่สมรส…………………………………………...….อาชีพ……………………………….มีเงินได้รายเดือน…………………...บาท 
        เป็น         ไม่เป็น  สมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  (ถ้าเป็น) เลขทะเบียนที่…………. 
มีบุตรที่อยู่ในการเลี้ยงดูของข้าพเจ้า  จำนวน……………….คน  และกำลังศึกษาอยู่  จำนวน………….….คน  คือ 
1. ………………………….………...…………….ชื่อสถานศึกษา………………...……………..…..…………ชั้น / ปีที…่……….….. 
2. ………………………..………………..……….ชื่อสถานศึกษา…………………...…………..……………ชั้น / ปีที…่…………….. 
3. …………………………………..………..…….ชื่อสถานศึกษา………………………...……..…..…………ชัน้ / ปีที…่…………... 
4. ………………………………………..……..….ชื่อสถานศึกษา………………………...………....…………ชัน้ / ปีที…่……….….. 

ข้าพเจ้าขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรคนที่……..………ชื่อ………………………………………..………… 
ขณะนี้ศึกษาอยู่ระดับ…………………..ชั้น/ปีที…่…………ชื่อสถานศึกษา………………………………………………………….
อำเภอ…………………...…..จังหวัด…………………………….…..  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วย
แล้ว คือ 
  สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14)  ของบิดา – มารดา และบุตรผู้ขอรับทุน 
  หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งบุตรผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาอยู่ในปีปัจจุบัน 
  สำเนาเกียรติบัตร รางวัล หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ (ถ้ามี) 
  ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม (กรณีบุตรบุญธรรม) 

อ่ืน ๆ  (ระบุ)……………………………………………………   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(………………………………………………) 

สมาชิกผู้ขอรับทุน 
 
 



 

 
หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 

       เขียนที…่……………………………………………………… 

      วันที่………..……เดือน………………………….พ.ศ……………….. 

  ข้าพเจ้า  ขอรับรองว่า (ชื่อนักเรียน / นักศึกษา)……………………………………………………………… 

เป็นนักเรียน / นักศึกษา  ชั้น / ปีที…่…………………ใน (ชื่อสถานศึกษา)……………………………………………………… 

อำเภอ…………………………………จังหวัด…………………..….…………..ในปีการศึกษา  2565  จริง    

 
 

          (……………………………………………) 
                                          ตำแหน่ง 

     ประทับตราสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผู้ลงชื่อรับรองต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ อธิการบดี ของสถานศึกษาและต้อง  
                     ประทับตราของสถานศึกษาเป็นสำคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา2565 

 
1.  เกณฑ์การให้คะแนน 

1.1  พิจารณาจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกผู้ขอรับทุน 
ก.  เงินเดือนต่ำกว่า  15,000  บาท   ให้  5  คะแนน 
ข.  เงนิเดือน  15,000 – 20,000  บาท   ให้  4  คะแนน 

          ค.  เงินเดือนเกินกว่า  20,000  บาท   ให้  3  คะแนน 
1.2  พิจารณาจากหุ้นของสมาชิกผู้ขอรับทุน 

ก.  หุ้น  250,000  บาทข้ึนไป    ให้  5  คะแนน 
ข.  หุ้น  150,000 – 249,990  บาท   ให้  4  คะแนน 
ค.  หุ้นต่ำกว่า  150,000  บาท    ให้  3  คะแนน 

1.3  พิจารณาจากอายุการเป็นสมาชิกของผู้ขอรับทุน 
ก.  เป็นสมาชิก  180  เดือนขึ้นไป    ให้  5  คะแนน 
ข.  เป็นสมาชิก  120 – 179  เดือน   ให้  4  คะแนน 
ค.  เป็นสมาชิกต่ำกว่า  120  เดือน   ให้  3  คะแนน 

2.  เมื่อรวมคะแนนแล้วคะแนนรวมเท่ากัน  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาผู้ไม่เคยได้รับทุนเป็น
ลำดับแรก  และพิจารณาจากคะแนนรวมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ 
 3.  ถ้าสมาชิกขอรับทุนหลายระดับ จะพิจารณาให้เพียงระดับเดียวโดยจะพิจารณาให้ในระดับท่ีจำนวน 
เงนิทุนสูงกว่า  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ 
 4. กรณีส่งคำร้องขอรับทุนถึงสหกรณ์ฯ หลังวันที่  15  พฤศจิกายน  2565  จะไม่รับพิจารณา 

 
 


