
รับเลขท่ี.......................... 
         วนัท่ี................................................ 

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา 
  ทุนผู้มีรายได้น้อย (ก)      ทุนเรียนด ี(ข) 

 
 ขา้พเจา้……………………………………………..……………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………… …....
อายกุารเป็นสมาชิก………..ปี ต าแหน่ง……………………..……….หน่วยงาน….....…………………………...  
มีเงินไดร้ายเดือน ๆ ละ…………………….…….บาท จ านวนบุตร………..คน ขอรับทุนการศึกษาโดยขอส่งบุตร
ช่ือ  ……………………………………………..อาย…ุ…..ปี ก าลงัศึกษาอยูส่ถานศึกษา…………………………. 
ชั้น/ปี……………………..  เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้..................................................................................... 
เขา้รับทุนการศึกษา   ทุนผูมี้รายไดน้อ้ย       ทุนเรียนดี 
ระดบั     ประถมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้ 

  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)     อุดมศึกษา 

พร้อมน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐาน (รายละเอียดมีดา้นหลงั) 
หลกัฐานเพิม่เติมเฉพาะประเภท 

ทุนผู้มรีายได้น้อย ทุนเรียนด ี

 หนังสือรับรองเงนิเดอืนในปีงบประมาณทีข่อ หรือ 
สลปิเงนิเดอืน 

  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าบุตร   ก าลงั  
       ศึกษาอยู่ช้ันใด ระดบัใดในปีทีข่อรับทุน หรือ 

ใบ เสร็จลงทะเบียนทีม่ช่ืีอนกัเรียนและระดบัช้ัน 
  ส าเนาทะเบียนบ้านบุตรและสมาชิกผู้ขอรับทุน 

 หนังสือรับรองผลการเรียน จากสถานศึกษา ระบุ
เกรดเฉลีย่ของปีที่ผ่านมาทั้งปี (2 เทอม) 

 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าบุตรก าลงั 
ศึกษาอยู่ช้ันใด ระดบัใดในปีทีข่อรับทุน หรือ 
ใบเสร็จลงทะเบียนทีม่ช่ืีอนักเรียนและระดบัช้ัน 

  ส าเนาทะเบียนบ้านบุตรและสมาชิกผู้ขอรับทุน 

หมายเหตุ  ขอทุน 2 ประเภท แยกเอกสารคนละชุด 
วธีิรับทุนการศึกษา 
  เขา้บญัชีสหกรณ์ฯ   เลขท่ีบญัชี.................................................................................................................. 
  มารับดว้ยตนเอง    ขอรับโดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร  กรุงไทย  ทหารไทย  กรุงศรีอยธุยา 
 ไทยพาณิชย ์  สาขา…………………. เลขท่ีบญัชี………………………………………………………… 
(ต้องเป็นบัญชีของสมาชิกผู้ขอทุน โดยถ่ายเอกสารหน้าเลขทีบ่ัญชีแนบมาด้วย) 
 
       ลงช่ือ……………………….สมาชิกผูข้อรับทุน 

         วนัท่ี.........เดือน..........................พ.ศ. ......... 
  
ทนุการศกึษาบตุรสมาชิกประจ าปี 2543                                                       (เร่ิมใชว้นัท่ี 15 มิถุนายน 2558) 

 

                                           หมายเหตุ   หลกัฐานไม่ครบถ้วนสหกรณ์ขอส่งกลับคืน 
 

ตรวจสอบแล้ว 
 เอกสารครบ  เอกสารไมค่รบยงัขาด 
 
………...........เจ้าหน้าท่ีสมาชิกสมัพนัธ์ สอ.กวก 
    ……./…..……/……. 
 



 

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กวก. ประจ าปี 2557/2558 ทั้งประเภททุนเรียนดีและทุนผู้มีรายได้น้อย มีดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา 
คะแนนเฉล่ีย 
ทุนเรียนดี 

1. ประถมศกึษา 3.5 
2. มธัยมศกึษาตอนต้น 3.5 
3. มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. 3.4 
4. ปวส. 3.2 
5. อดุมศกึษา 3.0 

 
หลักเกณฑ์การพจิารณาการให้ทุน (สมาชิกและสมาชิกสมทบ) มีดังนี ้

 

 ทุนเรียนดี ทุนผู้มีรายได้น้อย 

คุณสมบัติ 

1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี และช าระคา่หุ้นครบ 12 งวด 
 
2. สมาชิก 1 คน มีสิทธิส่งช่ือบตุรได้มากกวา่ 1 คน แตมี่สิทธิ 
ได้รับทนุเพียง 1 ทนุ และมีสิทธิส่งช่ือบตุรขอรับทนุประเภท 
ผู้ มีรายได้น้อยได้ด้วย 

3. ต้องเป็นบตุรตามกฎหมาย  ไม่รวมบตุรบญุธรรม 
อายไุม่ต ่ากวา่ 6 ปี และไม่เกิน 25 ปี นบัถงึวนัปิดรับสมคัร 

4. ต้องศกึษาในสถาบนัการศกึษาของทางราชการหรือ
สถาบนัการศกึษาท่ีรัฐบาลรับรองและศกึษาอยู่ในภาคเรียน
ปกติ 

1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีรายได้ไม่เกินเดือนละ 
20,000 บาท 

2. สมาชิก 1 คน มีสิทธิส่งช่ือบตุรได้มากกวา่ 1 คน แตมี่สิทธิ 
ได้รับทนุเพียง 1 ทนุ และมีสิทธิส่งช่ือบตุรขอรับทนุประเภท
เรียนดีได้ด้วย 

3. ต้องเป็นบตุรตามกฎหมาย  ไม่รวมบตุรบญุธรรม 
อายไุม่ต ่ากวา่ 6 ปี และไม่เกิน 25 ปี นบัถงึวนัปิดรับสมคัร 

4. ต้องศกึษาในสถาบนัการศกึษาของทางราชการหรือ
สถาบนัการศกึษาท่ีรัฐบาลรับรองและศกึษาอยู่ในภาคเรียน
ปกติ 

หลักฐาน 

1. แบบฟอร์มขอรับทนุการศกึษา 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้านบตุรและผู้ขอรับทนุ 

3. หนงัสือรับรองผลการเรียนจากสถานศกึษาระบุ
เกรดเฉลี่ยของปีท่ีผ่านมา(ปี 2557)   
4. หนงัสือรับรองของสถานศกึษาว่าบตุรก าลงัศกึษาอยู่ในปี  

2558 หรือเอกสารการลงทะเบียน 

1. แบบฟอร์มขอรับทนุการศกึษา 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านบตุรและผู้ขอรับทนุ 
3. หนงัสือรับรองเงินเดือนของสมาชิกหรือสลิปเงินเดือน 
 
4. หนงัสือรับรองของสถานศกึษาว่าบตุรก าลงัศกึษาอยู่ในปี 

2558 หรือเอกสารการลงทะเบียน 

เกณฑ์
การ 

พจิารณา 
ให้ทุน 

1. ใช้ผลการเรียนของปีท่ีผ่านมาทัง้ปีเป็นเกณฑ์ แตจ่ะได้รับทนุ
ในระดบัของปีท่ีศกึษาอยู่ปัจจุบนั (เช่น ใช้ผลการเรียน ม. 6 
แตศ่กึษาอยู่อดุมศกึษาจะได้รับทนุระดบัอดุมศกึษา) 

2. บตุรสมาชิกท่ีได้รับทนุประเภทเรียนดีแล้วจะไม่มีสิทธิได้รับ
ทนุประเภทผู้ มีรายได้น้อย 

3. การวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

1. เงินเดือนสมาชิก 
 
 
2. บตุรสมาชิกท่ีได้รับทนุประเภทผู้ มีรายได้น้อยแล้วจะไม่มี
สิทธิได้รับทนุเรียนดี 

3. การวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

ก าหนดย่ืนหลกัฐาน   วนัท่ี 15 มิถนุายน  - 29 กรกฎาคม  2558   ณ อาคารส านกังานสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั ถ้าส่งทางไปรษณีย์ถือตราประทบัเป็นส าคญั 
                                                                                          

                                                                  หมายเหตุ   หลกัฐานไม่ครบถ้วนสหกรณ์ขอส่งกลบัคืน 
 
 


