ประกาศ
สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด
ที่ 34 / 2561
เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปบัญชี 2561
*******************
ดวยสหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด กําหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก
ปบัญชี 2561 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกสมาชิก โดยกําหนดหลักเกณฑในการขอรับทุน ดังตอไปนี้
1. การใหทุนการศึกษาบุตร แบงเปน 2 ประเภท
ก. ประเภททุนสงเสริมการศึกษา
1) บุตรสมาชิกที่ยื่นขอทุนประเภททุนสงเสริมการศึกษาไมตองยื่นใบแสดงคะแนนเฉลี่ย
ของการศึกษา (เวนแตสมาชิกที่มีความประสงคจะขอรับใบประกาศนียบัตรใหแกบุตรที่สามารถสอบเลื่อนชั้น
ไดคะแนนเฉลี่ยทั้งปไมต่ํากวา 3.50 ตองยื่นหลักฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยประจําป พรอมทั้งแสดงความจํานง
ตอสหกรณในวันยื่นขอรับทุน)
2) สมาชิกที่มีสิทธิยื่นขอรับทุนประเภทสงเสริมการศึกษาตองมีเงินไดรายเดือนไมเกิน
18,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน) โดยยึดเงินไดรายเดือนตามที่ไดปรับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560
3) ชั้น ป.1 – ป.6 ทุนละไมเกิน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถวน)
4) ชั้น ม.1 – ม.3 ทุนละไมเกิน 2,500.00 บาท (สองพันหารอยบาทถวน)
5) ชั้น ม.4 – ม.6 และ ปวช.ทุนละไมเกิน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถวน)
6) ระดับ ปวส. หรือเทียบเทาและระดับปริญญาตรีทุนละไมเกิน 3,500.00 บาท
(สามพันหารอยบาทถวน)
ข. ประเภททุนเรียนดี
1) ทุนเรียนดีทุกระดับทุนละไมเกิน 1,200.00 บาท (หนึ่งพันสองรอยบาทถวน)
พรอม ใบประกาศนียบัตร
2) ระดับ ป.1 – ม.6 และ ปวช. ตองสอบเลื่อนชั้นคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา
ที่ขอรับทุนทั้งป ไมต่ํากวา 3.50
3) ระดับ ปวส. หรือเทียบเทา และปริญญาตรี ตองสอบเลื่อนชั้นคะแนนเฉลี่ยประจําป
การศึกษาที่ขอรับทุนทั้งป ไมต่ํากวา 3.00
4) กรณีสมาชิกมีบุตรมากกวา 1 คน และคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑทุกคน สหกรณ
จะมอบใบประกาศนียบัตรพรอมเฉลี่ยเงินทุนใหเทา ๆ กัน ทุกคน ในวงเงินรวมกันไมเกิน 1,200.00 บาท
(หนึ่งพันสองรอยบาทถวน)
5) สมาชิกที่ประสงคจะขอรับใบประกาศนียบัตรใหแสดงความจํานงตอสหกรณ
ในวันยื่นขอรับทุน
2. หลักเกณฑการใหทุน
1) เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ และเปนสมาชิกมาแลวครบ 1 ป
2) บุตรสมาชิกขอรับทุนตองมีอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ และตองศึกษาอยูในประเทศไทย
3) สมาชิกจะขอรับทุนไดไมเกินทานละ 1 ทุน
4) กรณีบิดามารดาเปนสมาชิกและมีสิทธิทั้งคู และมีบุตรเพียง 1 คน สามารถใชสิทธิ
ขอยื่นไดเพียง 1 สิทธิ (1 ทุน)
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5) บุตรสมาชิกที่ศึกษาอยูเฉพาะในโรงเรียนสอนคนพิการที่ไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เชน โรงเรียนราชานุกูล ใหยื่นคําขอรับทุนสงเสริมการศึกษาได โดยแสดงเอกสาร
ประกอบการขอรับทุนตามที่กําหนดพรอมใบรับรองจากโรงเรียน
6) สมาชิกตองแสดงเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาบุตรใหถูกตองครบถวน
ภายในวันศุกรที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. หากพนจากนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
7) กรณีที่มีผูขอรับทุนเกินจํานวนเงินในหมวดทุนการศึกษาทั้งหมดที่ไดรับการจัดสรรจาก
ที่ประชุมใหญ ทุนที่บุตรสมาชิกพึงไดรับจะถัวเฉลี่ยไปตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร
3. เอกสารประกอบการขอรับทุน
ก. ประเภททุนสงเสริมการศึกษา
1) สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
1 ชุด
2) หลักฐานแสดงสถานภาพการศึกษาของบุตรสมาชิก กรณีตองการใบประกาศนียบัตร
ตองยื่นสําเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบเกรด) ทั้งเทอม 1 และ เทอม 2 พรอมเอกสารฉบับจริง 1 ชุด
3) สําเนาหนาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (มีคาใชจาย
ในการโอนบัญชีละ 8.00 บาท)
1 ชุด
4) เอกสารหลักฐานของเงินไดรายเดือน ตองพิมพขอมูลมาจากคอมพิวเตอรของหนวยงาน
ตนสังกัด
5) สหกรณจะไมพิจารณาใหทุนการศึกษาฯ กรณีเอกสารไมครบ
ข. ประเภททุนเรียนดี
1) สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
1 ชุด
2) หลักฐานแสดงสถานภาพการศึกษาของบุตรสมาชิก หรือในกรณี
ขอทุนประเภททุนเรียนดีตองการใบประกาศนียบัตร ตองยื่นสําเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบเกรด)
ทั้งเทอม 1 และ เทอม 2 พรอมเอกสารฉบับจริง
1 ชุด
3) สําเนาหนาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(มีคาใชจายในการโอนบัญชีละ 8.00 บาท)
1 ชุด
4) สหกรณจะไมพิจารณาใหทุนการศึกษาฯ กรณีเอกสารไมครบถวน เวนแตกรณีที่
ยังไมไดใบรับรองผลการสอบใหแสดงหนังสือรับรองจากสถาบัน และสหกรณจะมอบเงินทุนการศึกษาเมื่อแสดง
หลักฐานใบรับรองผลการสอบครบถวนแลว
4. การยื่นขอรับทุน
1) สมาชิกสังกัดคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ยื่นที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด
2) สมาชิกสังกัดสํานักการแพทย โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
ยื่นที่ผูประสานงานสหกรณ โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลคลองสามวา ยื่นที่สํานักงาน
สหกรณ
3) สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลกลาง ยื่นที่ นางภัทชา วรพันธุ ตัวแทนสหกรณ
4) สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ยื่นที่ นางสาวนัฐจิราพร แดงเอียด
ตัวแทนสหกรณ
5) สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลตากสิน ยื่นที่ นางละออง แทนไทยสงค ตัวแทนสหกรณ
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5. กําหนดการยื่นคําขอรับทุนและตรวจสอบเอกสาร
- ตั้งแตวันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันศุกรที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
เวนวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดพิเศษ ตามมติของ ครม.
6. กําหนดวันแจกทุน
1) วันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน เริ่มลงทะเบียน
เวลา 08.00 น. – 09.00 น.
2) ใหบุตรสมาชิกรับเงินทุนการศึกษาดวยตนเอง และแตงกายชุดนักเรียน/นักศึกษา
เทานั้น
3) ลงทะเบียนและรับหมายเลขประจําตัว
4) บุตรสมาชิกที่ไมมารับเงินทุนการศึกษาไมวากรณีใด ๆ สหกรณจะโอนเงินทุนการศึกษา
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 หรือหลังเอกสารครบถวน
5) กรณีบุตรสมาชิกที่มารับทุนดวยตนเองในวันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2561 จะไดรับ
คาพาหนะตามสิทธิ จํานวน 200.00 บาท (สองรอยบาทถวน)
6) การมอบรางวัลพิเศษสําหรับบุตรสมาชิกที่อยูรวมจนถึงพิธีปด ดังนี้
6.1) รางวัลที่ 1 จํานวนเงิน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถวน)
6.2) รางวัลที่ 2 จํานวนเงิน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถวน)
6.3) รางวัลที่ 3 จํานวนเงิน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
7) กรณีสมาชิกแจงความประสงควาไมมารับทุนการศึกษา แตมารับ สหกรณจะไมมี
การมอบรางวัลพิเศษและไมจายคาพาหนะ
การลงทะเบียนเพื่อขอรับทุนและใบประกาศนียบัตรจากประธานกรรมการดําเนินการ
ตองไมเกินเวลา 09.00 น. เทานั้น
8) กําหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา
เวลา
วันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2561
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

รายการ
๐ ลงทะเบียน
๐ พิธีเปดการประชุม
- โดย นายแพทยจักราวุธ มณีฤทธิ์ ประธานกรรมการ
๐ กลาวรายงาน
- โดย นายแพทยยุทธพงศ วงษมหิศร ประธานคณะกรรมการ
สวัสดิการ
๐ ประธานในพิธีใหโอวาทแกบุตรสมาชิก
๐ มอบทุนการศึกษา
๐ มอบรางวัลพิเศษ
๐ ผูรับทุนถายรูปกับประธานและคณะกรรมการ
๐ พิธีปด

จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
(นางสาวอําพัน วิมลวัฒนา )
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รักษาการแทนประธานกรรมการ

