
 
 
 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร  จํากัด 
วาดวย  ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 

พ.ศ.  2551 
---------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด ขอ 29(7) และขอ 107 ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 5/52 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 จึงกําหนดระเบียบวาดวยทุนสงเสริมการศึกษา
บุตรของสมาชิก ไวดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด วาดวย ทุนสงเสริมการศึกษา
บุตรของสมาชิก พ.ศ.2551 ” 

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก "ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร  จํากัด  วาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของ
สมาชิก  พ.ศ. 2549 "  บรรดาประกาศ  มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ระเบียบอ่ืนใดที่มีอยูกอนวันใช
ระเบียบน้ี  ซึ่งมีขอกําหนดขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี   ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ 4 ระเบียบน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
 ขอ  5 เงินทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก อาจไดมาจาก 
   5.1 เ งินซึ่ งที่ ประ ชุมใหญ ได มี ม ติ ให จั ดสรร กํา ไรสุท ธิประจํ าป  สหกรณ ให เปนทุน
สาธารณประโยชน 
   5.2 เงินที่ไดรับบริจาค 
 ขอ 6 ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปหน่ึง ๆ   จําแนกการใหทุนดังตอไปน้ี 
   6.1 ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี   

6.1.1 ระดับช้ันประถมศึกษา ทุนละไมเกิน    2,000.-บาท 
6.1.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ทุนละไมเกิน    3,000.-บาท 
6.1.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา      

     ซึ่งรวมถึงระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)  ทุนละไมเกิน         4.000.-บาท 
    6.1.4 ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา, ปวส., ปริญญาตร)ี ทุนละไมเกิน 5,000.-บาท 
   6.2 ทุนสงเคราะหการศึกษา 

6.2.1 ระดับช้ันประถมศึกษา ทุนละไมเกิน    1,000.-บาท 
6.2.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ทุนละไมเกิน               1,500.-บาท 
6.2.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
ซึ่งรวมถึงระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)  ทุนละไมเกิน        2,000.-บาท 
6.2.4 ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

    ซึ่งรวมถึงระดับอนุปริญญา, และ ปวส.  ทุนละไมเกิน       2,500.-บาท  
   จํานวนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกในแตละระดับแตละปน้ัน  ขึ้นอยูกับผลการจัดสรรกําไร
สุทธิในปน้ัน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 
 
 

สําเนาคู่ฉบับ 

 



 ขอ 7 คุณสมบัติของผูรับทุนมีดังน้ี 
   7.1 ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี 
    7.1.1 เปนบุตรของสมาชิก แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม 
    7.1.2 ผูรับทุนทุกระดับ  ตองมีผลการเรียนไดคะแนนต้ังแตรอยละ  70  หรือ    เกรด
เฉลี่ย  3.0  ขึ้นไป  สําหรับผูรับทุนในระดับประถมศึกษา ถากําลังเรียนอยูในช้ันปที่ 1 ใหใชผลการสอบครั้งหลังสุด   
ของปที่กําลังเรียนอยู  และตองไดคะแนนต้ังแตรอยละ  70  หรือเกรดเฉลี่ย  3.0  ขึ้นไป 
    7.1.3 มีความประพฤติเรียบรอย 
    7.1.4 มีสุขภาพดี 
    7.1.5 กําลังศึกษาอยูในสถาบันศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทาง
ราชการรับรอง 
   7.2 ทุนสงเคราะหการศึกษา 
    7.2.1 เปนบุตรของสมาชิก แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม 
    7.2.2 ผูรับทุนทุกระดับ ตองอยูในระหวางการศึกษา                            
    7.2.3 มีความประพฤติเรียบรอย และไมเคยถูกสถานศึกษาลงทัณฑ 
    7.2.4 มีสุขภาพดี 
    7.2.5 กําลังศึกษาอยูในสถาบันศึกษาของทางราชการ   หรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่
ทางราชการรับรอง 
 
 ขอ 8 สิทธิในการขอรับทุน 
   สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิขอรับทุนไดเพียง  1  ทุน  ถาบิดาและมารดาตางเปนสมาชิกก็ใหขอรับทุน
เพียง  1  ทุน 
 
 ขอ 9 สมาชิกผูขอรับทุนจะตองย่ืน 
   9.1 หนังสือขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่สหกรณฯ  กําหนด  โดยมีคํารับรองของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีตําแหนงต้ังแตหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไป  เปนผูรับรอง 
   9.2 ใบรับรองผลการศึกษาตามขอ  7.1  และ 7.2 โดยใหสถานศึกษาระบุผลการเรียนเปนคะแนน
รอยละ และความประพฤติจากสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยูในปที่ลวงมาแลว 
   9.3 สําเนาทะเบียนบาน 
   9.4 สําเนาใบจายเงินเดือน 
 
 ขอ 10 คณะกรรมการดําเนินการจะเปนผูพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกตามระเบียบ
น้ี 
 ขอ 11 ในการพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกในขอ  ๖.๑   ทุนสงเสริมการศึกษา
ประเภทเรียนดีน้ัน   ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหทุนแกบุตรของสมาชิกซึ่งทั้งบิดาและมารดา      เปนผูมี
รายไดนอยเปนหลัก  และใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาหลักเกณฑ  ตามลําดับตอไปน้ี 
   11.1 ใหพิจารณาจากผลการสอบไลไดคะแนนรวมสูงสุดเปนอันดับแรกและผูที่ไดคะแนนรวม
รองลงไปตามลําดับ 
   11.2 ในกรณีคะแนนรวมเทากันใหสมาชิกผูขอรับทุนการศึกษาที่มีเงินไดรายเดือนตํ่ากวาเปนผู
ที่ไดรับทุนการศึกษา 
   11.3 ถาเงินไดรายเดือนเทากันใหสมาชิกที่บุตรมีผลการเรียนมากกวาเปนผูไดรับทุนการศึกษา 
   11.4 ถาสมาชิกมีบุตรอยูในระหวางการศึกษาจํานวนเทากันใหสมาชิกผูที่มีบุตรช้ันการศึกษาสูง
กวาเปนผูไดรับทุนการศึกษา 
   11.5 ถาช้ันการศึกษาเทากันใหสมาชิกที่มีบุตรอายุนอยกวาเปนผูไดรับทุนการศึกษา 



 ขอ  12 ในการพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  ขอ  ๖.๒  ทุนสงเคราะหการศึกษา  ให
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหทุนแกบุตรสมาชิกซึ่งทั้งบิดาและมารดา  เปนผูมีรายไดนอย  แตบุตร    มีความ
ประพฤติดี  และในปน้ันยังไมไดรับทุนการศึกษาจากที่ใด 
 ขอ 13 ถาผูขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี  มีผลการเรียนไมถึงตามที่ระบุไวในขอ   
๗.๑.๒  หรือ ไมมีผูขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรประเภทเรียนดีในปใด   ก็ใหงดการพิจารณาใหทุนสงเสริม
การศึกษาบุตรประเภทเรียนดีสําหรับปน้ัน 
 ขอ 14 สมาชิกที่มีความประสงคจะขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรใหย่ืนหนังสือขอรับทุนตามแบบที่
สหกรณไดกําหนดไว  ตอคณะกรรมการดําเนินการ  ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามประกาศ 
 ขอ 15 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาหนังสือขอรับทุน  และอนุมัติใหจายเงินทุนสงเสริม
การศึกษาบุตรของสมาชิกแลวใหบิดาหรือมารดานําบุตรที่ไดรับทุนน้ีไปรับเงิน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ซึ่งจะได
แจงใหทราบ                                    

                      ประกาศ           ณ             วันที่       1         ธันวาคม       พ.ศ. 2551 
 

                                 พล.ร.ท.  อมรเทพ     ณ  บางชาง        ร.น.    

                                                                                 ( อมรเทพ     ณ  บางชาง ) 

           ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 

 น.อ..............................................ร่าง/ตรวจ............พ.ย.๕๑ 

นาง...............................................พิมพ/์ทาน..........พ.ย.๕๑ 

พล.ต.............................................ตรวจ..................ธ.ค.๕๑ 
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