
 

                                                                          

 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั 

เร่ือง  การใหทุ้นการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2562 
...................................................................................................................... 

ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ไดจ้ดัสรรทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรของ
สมาชิกท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 โดยผู ้ประสงค์จะสมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติและ
หลกัเกณฑ ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.รายละเอยีดเกีย่วกบัการให้ทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษา มี 2 ประเภท สมาชิก 1 คน มีสิทธ์ิสมคัรขอรับทุนไดป้ระเภทใดประเภทหน่ึง  

ดงัน้ี 
1.1 ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่บุตรสมาชิกตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

จนถึงปริญญาตรี ท่ีมีผลการเรียนในปีการศึกษา 2561   ยกเวน้บุตรท่ีก าลงัศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในปี
การศึกษา 2562 ไม่ตอ้งน าผลการเรียนมาแสดง  

คุณสมบติัของสมาชิกผูมี้สิทธิยืน่ขอรับทุน 
1.ผูข้อรับทุนจะตอ้งเป็นสมาชิกสอ.ทล.ก่อนวนัประกาศเปิดรับการขอทุนการศึกษา และ

ช าระค่าหุน้รายเดือนแลว้ และมีเงินเดือนหรือค่าจา้งไม่เกินเดือนละ 23,340.- บาท 
 2.บุตรของผูข้อรับทุน จะตอ้งเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายอายไุม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นบัถึง

วนัสุดทา้ยท่ีก าหนดใหย้ืน่ขอรับทุน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
3.บุตรของผูข้อรับทุน ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาของทางราชการ หรือเอกชน

ภายในประเทศไทยท่ีทางราชการรับรอง ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา จนถึงระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทั้ง
สายสามญัและสายอาชีพ  

4.ผูข้อรับทุนจะตอ้งมีสถานภาพเป็นสมาชิกจนถึงวนัท่ีประกาศผลผูไ้ดรั้บทุนยกเวน้ถึง
แก่กรรม 

5.สมาชิกท่ีไดรั้บทุนสวสัดิการส าหรับสมาชิกผูเ้ป็นโสดแลว้ ไม่มีสิทธ์ิขอรับ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

หลกัฐานประกอบการขอทุน 
1.ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ 
2.ใบขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั 
3.ใบแสดงเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2562 ยกเวน้ผูเ้กษียณ

ราชการใหถื้อเงินเดือน เดือนสุดทา้ยก่อนเกษียณอายุราชการ 
4.ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตรท่ีขอรับทุน 
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5.ใบรายงานผลการเรียนซ่ึงมีผลการเรียนเฉล่ียในภาคเรียนท่ี 1 ,ภาคเรียนท่ี 2 และ/หรือภาค
ฤดูร้อนของปีการศึกษา 2561 หรือใบแจง้ผลการเรียนประจ าปีการศึกษา 2561  และหวัหนา้สถานศึกษานั้น 
ๆ ลงนามรับรอง พร้อมประทบัตรา 

6.ส าเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ยงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2562  หรือ
ใบรับรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ 

7.ในกรณีท่ีช่ือ สกุล ในส าเนาทะเบียนบา้นไม่ตรงกนัใหแ้สดงหนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือสกุล 
8.ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพยข์องสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง 

หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย ์
1.2 ประเภททุนรางวัลเรียนดี ให้แก่บุตรสมาชิกท่ีก าลงัศึกษาตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

จนถึงปริญญาตรีและมีผลการเรียนเฉล่ียในภาคเรียนท่ี 1,ภาคเรียนท่ี 2 และ/หรือภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2561 
ดงัน้ี  

-ระดบัประถมศึกษา    ไม่ต ่ากวา่   3.50 
-ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   ไม่ต ่ากวา่   3.50 
-ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   ไม่ต ่ากวา่   3.50 
-ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  ไม่ต ่ากวา่   3.50 
-ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่ต ่ากวา่   3.00 
-ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)   ไม่ต ่ากวา่   3.00 

คุณสมบติัของสมาชิกผูมี้สิทธิยืน่ขอรับทุน 
1.ผูข้อรับทุนจะตอ้งเป็นสมาชิกสอ.ทล.ก่อนวนัประกาศเปิดรับการขอทุนการศึกษา และ

ช าระค่าหุน้รายเดือนแลว้  
2.บุตรของผูข้อรับทุน จะตอ้งเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นบัถึง

วนัสุดทา้ยท่ีก าหนดใหย้ืน่ขอรับทุน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
3.บุตรของผูข้อรับทุน ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาของทางราชการ หรือเอกชน

ภายในประเทศไทยท่ีทางราชการรับรอง ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา จนถึงระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทั้ง
สายสามญัและสายอาชีพ 

4.ผูข้อรับทุนจะตอ้งมีสถานภาพเป็นสมาชิกจนถึงวนัท่ีประกาศผลผูไ้ดรั้บทุนยกเวน้ถึง
แก่กรรม 

หลกัฐานประกอบการขอทุน 
1.ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ 
2.ใบขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตรท่ีขอรับทุน 
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4.ใบรายงานผลการศึกษาซ่ึงมีผลการเรียนเฉล่ียในภาคเรียนท่ี 1,ภาคเรียนท่ี 2และ/หรือภาค
ฤดูร้อน ของปีการศึกษา 2561 หรือใบแจง้ผลการเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 ท่ีระบุผลการเรียนเป็นแบบ
เกรดเฉล่ีย และสถานศึกษานั้น ๆ ลงนามรับรองพร้อมประทบัตรา 

5.ส าเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ยงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2562 หรือ
ใบรับรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ 

6.ในกรณีท่ีช่ือสกุลในส าเนาทะเบียนบา้นไม่ตรงกนัใหแ้สดงหนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือสกุล 
2. การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา      

สมาชิกท่ีประสงคจ์ะขอรับทุนการศึกษาของบุตร ขอรับใบสมคัรไดท่ี้สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวง จ ากดั หรือหน่วยงานท่ีสมาชิกสังกดัอยู ่และยืน่ใบสมคัรไดท่ี้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์และ
สวสัดิการ สหกรณ์ออมทรัพย ์ ตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม - 30  สิงหาคม 2562 ในวนัและเวลาท าการของ
สหกรณ์ฯ โดยถือวนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั หากพน้ก าหนดน้ีแลว้สหกรณ์ฯจะไม่พิจารณา
จดัสรรทุนการศึกษาให ้ดงัน้ี 

-ทุนสนบัสนุนการศึกษา ใหย้ื่นการขอรับทุนท่ีหน่วยงานตน้สังกดั หรือผูข้อรับทุนจดัส่ง
ใบสมคัรดว้ยตนเองถึงสหกรณ์ภายในวนัท่ีก าหนด  

-ทุนเรียนดี  ใหห้น่วยงานตน้สังกดัรวบรวมใบสมคัรผูข้อรับทุนจดัส่งถึงสหกรณ์ฯ
ภายในวนัท่ีก าหนด  

3.เกณฑ์การพจิารณาและเงินทุน   สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั จะพิจารณาใหทุ้น
บุตรสมาชิกตามผลการเรียนเฉล่ียในภาคเรียนท่ี 1,ภาคเรียนท่ี 2 และ/หรือภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2561 ดงัน้ี 

ระดบั ทุนรางวลัเรียนดี ทุนสนบัสนุนการศึกษา 

ประถมศึกษา 2,300 2,000 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 2,800 2,500 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 3,000 2,800 

ปวช. 3,200 3,000 

ปวส.หรือเทียบเท่า 3,800 3,500 

อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 4,000 3,500 
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 4. การตัดสิน และก าหนดวันมอบทุนการศึกษา 
  4.1 สมาชิกผูข้อรับทุนสนบัสนุนการศึกษา  

สหกรณ์ฯจะท าการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของสมาชิกท่ีสหกรณ์ หรือธนาคารกรุงไทย 
หรือธนาคารไทยพาณิชย ์ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัยืน่ใบสมคัรท่ีมีเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

  4.2 สมาชิกผูข้อรับทุนเรียนดี 
สหกรณ์ฯจะประกาศผลการพิจารณาผูไ้ดรั้บทุนเรียนดีในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562      

ณ ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ และท่ีหน่วยงานในสังกดักรมทางหลวง หรือท่ี www.dohcoop.com 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์จะพิจารณาตดัสิน และก าหนดวนัมอบ
ทุนการศึกษาประเภท ทุนเรียนดีใหส้มาชิกทราบต่อไป ผลการพิจารณาตดัสินของคณะกรรมการฯถือเป็น
ท่ีส้ินสุด 

                        ประกาศ  ณ วนัท่ี   27   มิถุนายน 2562       

              

                    (นายชูชาติ    ช่ืนมงคลสกุล) 
                    ประธานกรรมการด าเนินการ 
                       สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั 

                 


