
 
 

 
 

 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปีการศึกษา 2561 
................................................................ 

 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กระทรวงแรงงาน จํากัด ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม  2561 มีมติจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก
ประจําป ี2561 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. จํานวนทุนและเงินทุนตามระดับการศึกษา ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์กําหนด
จํานวนทุนและเงินทุนให้ตามระดับชั้นการศึกษา ตามความเหมาะสมและสัดส่วนจํานวนสมาชิกที่ยื่นคําขอรับทุน 
 

  2. คุณสมบัติของบุตรและสมาชิกผู้ขอรับทุน 
2.1 ให้ทุนแก่สมาชิก ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี
2.2 สมาชิกต้องขอรับทุนให้แก่บุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา

ของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชนที่สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 ถึงปริญญาตรี 

2.3 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตรได้เพียง 1 ทุน 
2.4 บุตรของสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตรได้เพียง 1 ทุน 
2.5 บุตรสมาชิกท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่าเป็นผู้มี 

ความบกพร่อง และอยู่ระหว่างการศึกษาในโรงเรียนคนพิการของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับรองหรือสถานศึกษาอ่ืน  
ให้ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษากรณีพิเศษ 

2.6 บุตรของสมาชิกต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ติดต่อเกินกว่า 2 ปี ยกเว้น
สมาชิกข้อ 2.5  

 

  3. ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
3.1 ทุนเรียนดี  

 - ประถมศึกษา   ต้องมีเกรดเฉลี่ยต้ังแต่ 3.50  
 - มัธยมศึกษา      ต้องมีเกรดเฉลี่ยต้ังแต่ 3.50 
 - ปริญญาตรี                 ต้องมีเกรดเฉลี่ยต้ังแต่ 3.00         

3.2 ทุนส่งเสริมการศึกษา 
 - สมาชิกผู้ขอรับทุนต้องมีเงินเดือนไม่เกิน 23,000 บาท 
 - มีหนังสือรับรองสถานะการศึกษาจากสถานศึกษา 

4. ทุนการศึกษากรณีพิเศษ 
      -บุตรสมาชิกท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่าเป็นผู้มี 

ความบกพร่อง และอยู่ระหว่างการศึกษาในโรงเรียนคนพิการของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับรองหรือสถานศึกษาอ่ืน  
ให้ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษากรณีพิเศษ 

/5. หลักฐานการ... 
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                   5. หลักฐานการยื่นขอรับทุนการศึกษา 
หลักฐานต่างๆ ที่จะต้องนํามายื่นเพื่อประกอบการพิจารณา มีดังน้ี 
5.1 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักศึกษา ประจําปี

การศึกษา 2561 ต้องรับรองสําเนาจากสถานศึกษา (เช่น ปี 2561 ข้ึนชั้น ป.2 ให้ใช้ผลการศึกษาของข้ัน ป.1  
เพื่อยื่นขอรับทุนระดับประถมศึกษา 

5.2 สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน ทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองบุตร  
สําเนาหน้าสมุดธนาคารที่จะโอนเงิน หนังสือมอบอํานาจให้โอนเงิน 

5.3 ในกรณีท่ี ชื่อ-สกุล ในสําเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกันกับหลักฐาน ให้แสดงสําเนา สูติบัตร 
หรือหนังสือสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล 

 

                    6. การยื่นใบสมัคร สมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงมีบุตรที่มีคุณสมบัติ และประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา 
ต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนโดยใช้แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน 
 

  7. วันรับสมัคร 
ต้ังแต่บัดน้ี – วันที่ 31  พ.ค.  2561 ในวันเวลาทําการ 
 

  8. สถานที่รับสมัคร 
8.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด ในวันและเวลาทําการ 
8.2 ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด โดยจะถือเอาวันที่ 

ของที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นเกณฑ์พิจารณา 
 

  9. การคัดเลือก 
สหกรณ์ออมทรัพย์จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะสมาชิกที่ยื่นเอกสารครบถ้วนตามประกาศ

เท่าน้ัน ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 

  10. การประกาศผล                                                       
สหกรณ์จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 

และทางเว็บไซต์ www.molcoop.com  
   

11. กําหนดการจัดส่งทุนการศีกษา 
การจัดส่งเงินทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สมาชิกท่ีบุตร

ได้รับทุนการศึกษาสหกรณ์ฯ ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด จะทําการโอนเงินทุนการศึกษา 
เข้าบัญชีเงินเดือนต้นสังกัดของสมาชิก ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย (เฉพาะส่วนภูมิภาคเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท) 
 และทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท) 
                     สหกรณ์ฯ จึงขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดจัดส่งเอกสาร หนังสือมอบอํานาจ หน้าสมุดบัญชีธนาคาร  
และสําเนาบัตรประชาชน มาพร้อมกับการย่ืนเอกสารขอรับทุนการศึกษาพร้อมทั้งกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนโดยใช้
แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรตามท่ีสหกรณ์ฯ กําหนด พร้อมแนบเอกสารการเรียนของบุตรท่านให้ครบถ้วน เพื่อความ
รวดเร็วในการโอนเงินดังกล่าว 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

   
(นางบุญราศรี   บุรพธานินทร์) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 



 
   

 

 
 
  

ขา้พเจา้ ..……………………….…………..……….……..…………...…….........สมาชิกสหกรณ์ฯ  เลขท่ี……............................................ 
สังกดักรม…………….........................……..……...….กอง……….…....………......…....……….. โทรศพัท/์มือถือ…….….....…...............
ตาํแหน่ง.……………….......……...........................................................อตัราเงินเดือน……..…........….........บาท  (เดือนล่าสุด) 
จาํนวนบุตรรวม......................คน   ชาย..............คน   หญิง…............คน  มีบุตรท่ีเคยไดรั้บทุนการศึกษาจากสหกรณ์ฯ จาํนวน...............คน  
เม่ือปี พ.ศ.ใดบา้ง............................................................................................................................................................................................... 
คู่สมรสช่ือ………………...…….............................................       มีรายไดป้ระจาํเดือนละ.........................บาท          ไม่มีรายได ้
          เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เลขท่ี…………..สังกดั...............................ส่งรับทุนบุตรช่ือ...............................นามสกลุ.................................. 
          ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ส่งรับทุนบุตรช่ือ....................................................นามสกลุ........................................................................... 
 

ประวตัิการศึกษา   (กรอกข้อความให้ชัดเจนและครบถ้วน) 
               ขา้พเจา้ขอรับทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรของขา้พเจา้  ช่ือ………………………….......….......................................................... 
อาย.ุ...................ปี    ปี 2561 ไดส้าํเร็จการศึกษาระดบัชั้น……….…........……..….....……….……….……........................................ 
คะแนนเฉล่ีย  (ปี  2561) …................จากสถานศึกษา……………....................……………………….…….………..................…… 
ตาํบล/แขวง………….……..........…….....…...อาํเภอ/เขต………..........…….….….…..…จงัหวดั……..….…...........……..…......… 
อาจารยป์ระจาํชั้น / ท่ีปรึกษา  ช่ือ...................................................................โทรศพัท.์........................................................................ 
       เคยไดรั้บทุนการศึกษาเม่ือปี.......................จากหน่วยงาน...........................................................       ไม่เคยไดรั้บ 

ในปีการศึกษา 2561 ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หบุ้ตรเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้น........................................................................ 
สถานศึกษา............................................................................................................................................................................................ 
ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/แขวง........................................................จงัหวดั..................................................... 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความท่ีระบุขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ (หากตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้อความไม่เป็นความ
จริงตามที่ระบุ  สหกรณ์ฯ   จะตัดสิทธิการขอรับทุน  และเรียกคืนเงินทุนที่ได้รับทันที)  และไดแ้นบเอกสารมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาพร้อมดว้ยแลว้  ดงัน้ี      
 1)   สําเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ สําเนาสมุดรายงานประจาํตวันกัศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2561 ต้องรับรองสําเนา
จากสถานศึกษา  เช่น ปี 2561 ข้ึนชั้น ป.2  ใหใ้ชผ้ลการศึกษาของชั้น ป.1 และสมาชิกผู้ขอรับทุนต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี   
 2)   สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบุตรของสมาชิกท่ีขอรับทุน  สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนของผูข้อรับทุน (สมาชิก) 
ทะเบียนสมรส  หนงัสือรับรองบุตร  สาํเนาหนา้สมุดธนาคารท่ีจะโอนเงิน  หนงัสือมอบอาํนาจใหโ้อนเงิน 
 3)   ในกรณีท่ีช่ือ - สกลุ  ในสาํเนาทะเบียนบา้นไม่ตรงกนักบัหลกัฐานอ่ืนๆ ใหแ้สดงสาํเนาสูติบตัร  
หรือหนงัสือสาํคญัการเปล่ียนช่ือ - สกลุ 

4)   สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (หากเอกสารไม่ครบถ้วน สหกรณ์ฯ ขอตดัสิทธิในการพจิารณา)   
 

  (ลงช่ือ) …………..…………………..…….…........ 
             (……………………………………..…........) 

 

หมายเหตุ    กาํหนดรับสมคัร  ตั้งแต่บัดนี ้– วนัที ่31 พ.ค. 61ในวนัและเวลาทาํการ   กรณีส่งทางไปรษณีย์  
ต้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจะถือเอาวันที่ที่ทาํการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นเกณฑ์พจิารณา  
 
 

ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริม ทุนกรณีพเิศษ 



พร้อมแนบสําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีให้โอน

หนังสือมอบอํานาจรับเงิน 

ทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ ประจําป ี2561 
 

ถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 
 ข้าพเจ้า.................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ฯ
เลขทะเบียน......................................................สังกัด................................................................................................. 
ขอมอบอํานาจให้ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด เป็นผู้รับเงิน ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2561 
จํานวน............................................................บาท (....................................................................................................) 
แทนข้าพเจ้า โดยนําเงินเข้าบัญชี ช่ือบัญชี.................................................................................................................. 
เลขบัญชี...............................................................        ธนาคารกรุงไทย    สาขา..................................................... 
              (เฉพาะส่วนภูมิภาคเสียค่าธรรมเนียมโอน 10 บาท) 
                                                                  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา    สาขา........................................... 
         จังหวัด................................................................................. 
              (เสียค่าธรรมเนียมโอน 20 บาท) 
       

 ลงช่ือ........................................................ผู้มอบอํานาจ 
         (.......................................................) 
 

 ลงช่ือ........................................................พยาน 
         (.....................................................) 

.............................................................................................................................................................. 

คํารับรองของผู้รับมอบอํานาจ 
             วันที่................................................................. 

 ข้าพเจ้า ผู้รับมอบอํานาจ ได้รับเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2561 ตามจํานวนเงิน 
ข้างต้นจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด แทนสมาชิกผู้มอบอํานาจให้สหกรณ์ฯ  โอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของสมาชิกตามที่แจ้งดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินให้ท่านเรียบร้อยแล้ว  
     

 ลงช่ือ........................................................ผู้รับมอบอํานาจ 
        (.......................................................) 
 

 ลงช่ือ........................................................พยาน 
         (....................................................) 


