
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพัฒนาชุมชน จ ากดั 
เรื่อง การให้ทุนสวัสดกิารส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562 

********************************** 
 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสวัสดิการ
สมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับทุนเพ่ือสวัสดิการ
สมาชิกและครอบครัวสมาชิกแต่ละประเภท   

อาศัยอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือ
สวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562  ข้อ 7 (2) และข้อ 8 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด  ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562             
มีมติจัดสรรเงินทุน และหลักเกณฑ์ให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกท่ีมีบุตรก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล – ปริญญาตรี  ในปีการศึกษา 2562 
 

2. คุณสมบัติของบุตรสมาชิก 
(1) เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
(2) ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที ่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
(3) บุตรสมาชิกท่ีก าลังศึกษาต้องมีอายุต้ังแต่ 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่              

1 พฤษภาคม 2562 
 

3. ทุนและสิทธิการได้รับทุน 
(1) จัดสรรทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาให้ทุนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
(2) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิส่งบุตรเพ่ือขอรับทุนได้ 1 ทุน เท่านั้น 
(3) กรณีบิดามารดาต่างเป็นสมาชิก แต่ละคนมีสิทธิส่งบุตรเพ่ือขอรับทุนได้  แต่ต้องไม่เป็น 

บุตรคนเดียวกัน  
 

4. ขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาขอรับทุน 
(1) สมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์ขอรับทุน  ต้องกรอกแบบขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริม 

การศึกษาบุตรสมาชิกให้ครบถ้วนตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  พร้อมหลักฐานประกอบ  ดังนี้ 
1) ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ขอรับทุน 
2) ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา  หรือ ส าเนาเอกสารการลงทะเบียน  หรือ  

หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ประจ าปี 2562 
(2) ให้ยื่นขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยให้ส่ง 

แบบขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกพร้อมเอกสารที่ก าหนดถึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนา
ชุมชน จ ากัด ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  หากไม่ยื่นภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ไม่
ประสงค์จะขอรับทุน  
 
 

                                                                                                    /5. ก าหนดประกาศรายชื่อ....
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5. ก าหนดประกาศรายช่ือสมาชิกที่ขอรับทุน  
ก าหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ภายในวันที่             

30 กันยายน 2562  
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

(นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท์) 
ประธานกรรมการ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 



 
 
 
 
 

แบบขอรับทุนสวัสดิการสง่เสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 

ประจ าปี 2562 
 

วันที่.......................................................... 
 
ข้อมูลสมาชิก 
ชื่อ – สกุล .......................................................... ..........................................สมาชิกเลขทะเบียน............................... 
สังกัด..................................................................................ต าแหน่ง...........................................................................  
โทรศัพท์ส านักงาน.........................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................................
สถานภาพ (  ) สมรส  (  )  หย่า   (  )  แยกกันอยู่แต่ไม่ได้หย่า  (  )  คู่สมรสถึงแก่กรรม  (  )  อ่ืนๆ........................ 
ข้อมูลคู่สมรส 
ชื่อ – สกุล .......................................................... ..........................................เบอร์โทรศัพท์....................................... 
อาชีพ..................................................................................ต าแหน่ง........................................................................... 
  เป็นสมาชิก สอ.พช.  เลขทะเบียน ..........................   ไม่เป็นสมาชิก สอ.พช. 
 ข้าพเจ้ามีบุตรชอบด้วยกฎหมาย  และอยู่ในความรับผิดชอบ (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)  จ านวน ........ และมี
บุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน  ........ คน  ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
จ านวน  1 คน คือ 
 ชื่อ – นามสกุล ..........................................................................................................อายุ....... ...................ปี 
ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น 

      อนุบาล ปีที่...........................   ประถมศึกษา ปีที่ ............................... 
      มัธยมศึกษา  ปีที่..................   ปวช. ปีที่............................ 
      ปวส.  ปีที่.....................    ปริญญาตรี  ปีที่............................ 

ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................... .......................................... 
อ าเภอ..........................................................จังหวัด................. ...................................................................................  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริง  และบุตรของข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องตาม
ประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ทุกประการ   
 
 
              ลงช่ือ..................................................................ผู้ขอรับทุน 
                                                                (....................................................................) 
              ต าแหน่ง.............................................................................. 
 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
         ข้าพเจ้าฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
แล้ว ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงชื่อ).............................................................. 
(.......................................................................) 
ต าแหน่ง......................................................... ... 



หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา 
ประจ าปี 2562 

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.......................................................................... ............................................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน............................................................เกิดวันที่..................................................................... 

บิดาชื่อ............................................................... ..........มารดาชื่อ................................................................................  

ก าลังศึกษาอยู่ชั้น..............................................ชื่อสถานศึกษา................................................................................... 

ตั้งอยู่เลขที่...................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......... .................................... 

อ าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด..... ............................................................................ . 

โทรศัพท์..................................................................................................................... ................................................. 

 

 

       ลงชื่อ.......................................................................... 

   (.................................................................................) 

                                                                  ครปูระจ าชั้น / ครูใหญ่ / ผู้อ านวยการ / คณบดี 

วันที่ ...................................................................................  

                                                 

                                                                 (ประทับตรา)  
 

หมายเหตุ  
1. กรณใีช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษาหรือส าเนาเอกสารการลงทะเบียน  ไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง

การเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ก็ได้ 
2. กรณีใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  ต้องประทับตราโรงเรียนหรือสถานศึกษาด้วย 
3. ยื่นขอรับทุนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  


