
 
 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จำกัด 
ที ่ 37 / 2563 

เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2563 
******************* 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก       
ประจำปีบัญชี 2563 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับทุน 
ดังต่อไปนี้ 
    1.  การให้ทุนการศึกษาบุตร แบ่งเป็น 2 ประเภท  

      ก.  ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 
          1)  บุตรสมาชิกที่ยื่นขอทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษาไม่ต้องย่ืนใบคะแนนเฉลี่ย 

ผลการศึกษา (Transcript) (เว้นแต่สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับใบประกาศนียบัตรให้แก่บุตรที่สามารถ
สอบเลื่อนชั้นได้คะแนนเฉลี่ยทั้งปี ไม่ต่ำกว่า 3.50 ต้องยื่นหลักฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยประจำปี พร้อมทั้งแสดง
ความจำนงต่อสหกรณ์ในวันยื่นขอรับทุน) 
                        2)  สมาชิกท่ีมีสิทธิยื่นขอรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษาต้องมีเงินได้รายเดือนไม่เกิน   
19,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ข้อมูลเงินได้รายเดือนตามที่ได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2562  
 3)  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ทุนละไม่เกิน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน)   
 4)  ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ทุนละไม่เกิน 2,500.00 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 5)  ระดับชั้น ม.4 – ม.6 และ ปวช. ทุนละไม่เกิน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 6)  ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าและระดับปริญญาตรี ทุนละไม่เกิน 3,500.00 บาท  
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                          7)  กรณีที่มีผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาเกินจำนวนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับจัดสรร  
จากที่ประชุมใหญ่หลังจากหักยอดเงินสำหรับทุนเรียนดีแล้วให้ถัวเฉลี่ยจ่ายให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนของ
เงินที่เหลือ 
                   ข.  ประเภททุนเรียนดี 
                            1)  ทุนเรียนดีทุกระดับ ทุนละไม่เกิน 1,200.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)     
พร้อมใบประกาศนียบัตร 
                            2)  ระดับชั้น ป.1 – ม.6 และ ปวช. ต้องสอบเลื่อนชั้นคะแนนเฉลี่ยประจำปีการศึกษา 
ที่ขอรับทุนทั้งปี ไม่ต่ำกว่า 3.50 
                            3)  ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า และปริญญาตรี ต้องสอบเลื่อนชั้นคะแนนเฉลี่ยประจำปี 
การศึกษาท่ีขอรับทุนทั้งปี ไม่ต่ำกว่า 3.00 
                            4)  กรณีสมาชิกมีบุตรมากกว่า 1 คน และคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ทุกคน สหกรณ์ 
จะมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมเฉลี่ยเงินทุนให้เท่า ๆ กัน ทุกคน ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 1,200.00 บาท  
(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
                            5)  สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับใบประกาศนียบัตรให้แสดงความจำนงต่อสหกรณ์ 
ในวันยื่นขอรับทุน และติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 หากพ้นจากนั้น      
จะถือว่าสละสิทธิ์  
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 2.  หลักเกณฑ์การให้ทุน   
     1)  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ และเป็นสมาชิกมาแล้วครบ 1 ปี    

(นับจากวันที่เป็นสมาชิกจนถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563)  
     2)  บุตรสมาชิกขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และต้องศึกษาอยู่ในประเทศไทย 
     3)  สมาชิกจะขอรับทุนได้ไม่เกินท่านละ 1 ทุน  

    4)  กรณีบิดามารดาเป็นสมาชิกและมีสิทธิทั้งคู่ และมีบุตรเพียง 1 คน สามารถใช้สิทธิ 
ขอยื่นได้เพียง 1 สิทธิ (1 ทุน) 

     5)  บุตรสมาชิกที่ศึกษาอยู่เฉพาะในโรงเรียนสอนคนพิการที่ได้รับการรับรองจาก 
กระทรวงศึกษาธิการ  เช่น โรงเรียนราชานุกูล ให้ยื่นคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้ โดยแสดงเอกสาร
ประกอบการขอรับทุนตามที่กำหนดพร้อมใบรับรองจากโรงเรียน   
     6)  สมาชิกต้องแสดงเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาบุตรให้ถูกต้องครบถ้วน  
ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. หากพ้นจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  
  3.  เอกสารประกอบการขอรับทุน 
                             ก.  ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา                     
 1)  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน          1      ชุด 
 2)  หลักฐานแสดงสถานภาพการศึกษาของบุตรสมาชิก กรณีต้องการใบประกาศนียบัตร              
ต้องยื่นสำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบเกรด) ทั้งเทอม 1 และ เทอม 2 พร้อมเอกสารฉบับจริง 1      ชุด 
                            3)  เอกสารหลักฐานของเงินได้รายเดือน ต้องพิมพ์ข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด                  
                            4)  สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (สมาชิกมีค่าใช้จ่าย  
ในการโอนบัญชีละ 10.00 บาท)                                                               1      ชุด 
                             กรณสีมาชิกต้องการให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่ในสหกรณ์ให้ระบุ    
เลขบัญชีให้ถูกต้อง 
                            5)  สหกรณ์จะไม่พิจารณาให้ทุนการศึกษาฯ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เว้นแต่กรณีท่ี 
ยังไม่ได้หลักฐานแสดงสถานภาพการศึกษาของบุตรสมาชิก (โดยให้ยื่นเอกสารได้ถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563) 
ยกเว้นกรณีที่มีผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และสหกรณ์จึงจะมอบเงิน
ทุนการศึกษาให้เมื่อแสดงหลักฐานครบถ้วนแล้ว 

   ข.  ประเภททุนเรียนดี 
    1)  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน                         1     ชุด 

       2)  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบเกรด) ทั้งเทอม 1 และ เทอม 2  
พร้อมเอกสารฉบับจริง                     1     ชุด 
                        3)  สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
(สมาชิกมีค่าใช้จ่ายในการโอนบัญชีละ 10.00 บาท)                                          1     ชุด 
                             กรณสีมาชิกต้องการให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่ในสหกรณ์ให้ระบุ    
เลขบัญชีให้ถูกต้อง 
        4)  สหกรณ์จะไม่พิจารณาให้ทุนการศึกษาฯ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เว้นแต่กรณีท่ี 
ยังไม่ได้ใบแสดงผลการเรียน (ใบเกรด) เทอม 2 โดยให้ยื่นเอกสารได้ถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ยกเว้น
กรณีท่ีมีผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และสหกรณ์จึงจะมอบเงิน
ทุนการศึกษาใหเ้มื่อแสดงหลักฐานครบถ้วนแล้ว 
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 4.  การยื่นขอรับทุน 
                       1)  สมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ยื่นที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์           
วชิรพยาบาล จำกัด  
 2)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลกลาง ยื่นที่ นางภัทชา  วรพันธุ์  ตัวแทนสหกรณ์ 

    3)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  ยื่นที ่นางศิริรัตน์  กิจจำเนียร    
ตัวแทนสหกรณ์ 

    4)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลตากสิน  ยื่นที่ นางละออง  แทนไทยสงค์  ตัวแทนสหกรณ์ 
    5)  สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร ยื่นที่ นางสาวอรอนงค์  อ้างอิง ตัวแทนสหกรณ์ 

 6)  สมาชิกนอกเหนือจาก ข้อ 1 - 5 ให้ยื่นที่ผู้ประสานงานของสหกรณ์ หรือที่สำนักงาน
สหกรณ ์ 

 5.  กำหนดการยื่นคำขอรับทุนและตรวจสอบเอกสาร 
            ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.00 น. 
เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนกัขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษ ตามมติของ ครม.  

 6.  กำหนดวันมอบทุนการศึกษา 
 1)  วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ เริ่มลงทะเบียน 

เวลา 08.00 น. – 09.00 น. หากยังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สหกรณ์ฯ จักงดจัด
พิธีการมอบทุน และจะโอนทุนการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพยข์องสมาชิกตามที่แจ้งไว้ ในวันศุกร์ที่ 
3 กรกฎาคม 2563 

 2)  บุตรสมาชิกที่มารับทุนการศึกษา ให้แต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา และสวมรองเท้า 
นักเรียน/นักศึกษาให้เรียบร้อยเท่านั้น    

3)  สหกรณ์จัดให้ลงทะเบียนและรับหมายเลขประจำตัว ไม่เกินเวลา 09.00 น. หากท่านมาถึง 
เกินเวลาที่กำหนดสหกรณ์จะจัดให้บุตรเข้ารับต่อจากผู้ที่ลงทะเบียนต่อไป 

4)  กรณีสมาชิกที่นำบุตรมารับทุนด้วยตนเองจนเสร็จพิธีการสหกรณ์จะมอบค่าพาหนะ  
จำนวน 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 

5)  สมาชิกทีไ่มไ่ด้นำบุตรมารับทุนการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ สหกรณ์จะโอนทุนการศึกษา    
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกตามที่แจ้งไว้ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 หรือหลังจากท่ีสหกรณ์
ได้รับเอกสารครบถ้วน 
 6)  กรณีสมาชิกทีแ่จ้งความประสงค์ว่าไม่มารับทุนการศึกษา แต่เดินทางมาในวันมอบ  
ทุนการศึกษา สหกรณ์จะดำเนินการให้บุตรสมาชิกเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา แต่จะไม่จ่ายค่าพาหนะ
และจะโอนทุนการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกตามที่แจ้งไว้ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 
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      7)  กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา  
 

เวลา รายการ 
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 
08.00 – 09.00 น. 
09.00 – 10.30 น. 

 
 
 
 
 

 
๐  ลงทะเบียน 
๐  พิธีเปิดมอบทุนการศึกษา  

- โดย ผศ.นพ.จักราวุธ  มณีฤทธิ์  ประธานกรรมการ 
๐   กล่าวรายงาน  

- โดย นางสาวกิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการวัสดิการ 
๐  ประธานในพิธีให้โอวาทแก่บุตรสมาชิก 
๐  พิธีมอบทุนการศึกษา 
๐  ผู้รับทุนการศึกษาถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ 
๐  พิธีปิด  

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 

 

 
 

 (ผศ.นพ.จักราวุธ  มณีฤทธิ์ )  
       ประธานกรรมการ  

 


