
 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด 
เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2563 

--------------------------------------------- 

 ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด  (สอ.สกพ.) 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษา 
แก่บุตรของสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ประเภทและจำนวนทุน มีจำนวน 4 ประเภท และมีจำนวนทุน ดังนี้ 

1.1 ทุนประเภท 1 (ทุนเรียนดีเด่น) สำหรับบุตรของสมาชิก ที ่มีผลการเรียน 
ในปีการศึกษา 2562 ในแต่ละระดับการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ระดับประถมศึกษา ได้เกรด 4 ทุกวิชา ทุนละ 2,500 บาท  
(2) ระดับมัธยมศึกษา ได้เกรด 4 ทุกวิชา ทุนละ 3,000 บาท  
(3) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) แบ่งเป็น 

(3.1) สายวิทยาศาสตร์ ได้เกรด 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 5,000 บาท  
(3.2) สายสังคมศาสตร์ ได้เกรด 3.25 ขึ้นไป ทุนละ 5,000 บาท  
(3.3) สำหรับผู้ทีไ่ด้รับเกียรตินิยม ทุนละ 7,000 บาท 

1.2 ทุนประเภท 2 (ท ุนเร ียนด ี) สำหร ับบ ุตรของสมาช ิก ท ี ่ม ีผลการเร ียน 
ในปีการศึกษา 2562 ในแต่ละระดับการศึกษา รวมจำนวน 60 ทุน ดังนี้ 

(1) ระดับประถมศึกษา ได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,000 บาท รวม 24 ทุน 
แบ่งเป็น 

(1.1) สำหรับบุตรของสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
หรือระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหาร จำนวน 12 ทุน  

(1.2) สำหรับบุตรของสมาช ิกที ่ดำรงตำแหน่งประเภททั ่วไป ระดับ
ปฏิบัติงานและลูกจ้างประจำ จำนวน 12 ทุน   

(2) ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท 
รวม 24 ทุน แบ่งเป็น 

(2.1) สำหรับบุตรของสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
หรือระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหาร จำนวน 12 ทุน  

(2.2) สำหรับบุตรของสมาช ิกที ่ดำรงตำแหน่งประเภททั ่วไป ระดับ
ปฏิบัติงานและลูกจ้างประจำ จำนวน 12 ทุน   

(3) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2562 
ได้เกรด 2.75 ขึ้นไป ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 12 ทุน  
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1.3 ทุนประเภท 3 (ทุนพัฒนาเกรด) สำหรับบุตรของสมาชิก ที ่มีผลการเรียน
พัฒนาข ึ ้นจากเด ิม โดยในป ีการศ ึกษา 2562 ม ีการพัฒนาเกรดสูงข ึ ้นกว ่าป ีการศ ึกษา 2561  
และต้องมีเกรดเฉลี่ยสูงขึ้น ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป รวมจำนวน 34 ทุน แบ่งเป็น 

(1) ระดับประถมศึกษา  จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,500 บาท  
(2) ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 12 ทุน ทุนละ 1,500 บาท 
(3) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 12 ทุน ทุนละ 2,000 บาท  

1.4 ทุนประเภท 4 (ทุนทำความดี) สำหรับบุตรของสมาชิก ที ่ศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทีป่ระกอบกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมหรือส่วนรวม จนได้รับการยกย่องจากสังคม ในปีการศึกษา 2562 โดยมีหลักฐาน ได้แก่
ประกาศนียบัตร หรือประกาศเกียรติคุณ หรือหลักฐานอ่ืนมาแสดง ทุนละ 1,500 บาท รวมจำนวน 36 ทุน   

กรณีบุตรของสมาชิก (ระดับอุดมศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบระบบ
การศึกษาตลอดปีการศึกษา (ได้รับผลการเรียนปีละ 1 ครั้ง) เช่น คณะแพทยศาสตร์ สามารถนำผลการ
เรียนที่มีอยู่ในปัจจุบันมายื่นประกอบการขอรับทุนได้ ทั้งนี้ กรณีทุนสำหรับผู้ได้รับเกียรตินิยมให้นำ
เอกสารผลการเรียนในชั้นปีสุดท้ายมาให้ภายในวันประชุมใหญ่ โดยจะได้รับทุนการศึกษาตามข้อเท็จจริง
ของผลการเรียน 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน 
2.1 เป็นบุตรของสมาชิก ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยจะต้องลงทะเบียนเรียน

ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษากำหนด ดังนี้ 
(1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
(2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (สายสามัญ) หรือ ปวช./ปวท./ปวส. (สายอาชีวศึกษา)  
(3) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

2.2 เป็นบุตรของสมาชิก ที่มีผลการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ตรงตามประเภททุน 
ที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 – 1.4  

 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน  
3.1 ทุนประเภท 1 (ทุนเรียนดีเด่น) บุตรของสมาชิก ที ่มีผลการศึกษาตรงตาม 

ที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ให้ได้รับทุนทุกคน  
3.2 ทุนประเภท 2 (ทุนเร ียนดี) บุตรของสมาชิก ที ่มีผลการศึกษาตรงตาม 

ที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ให้ได้รับทุนตามจำนวนที่กำหนด หากมีผู้ยื ่นคำขอรับทุนมากกว่าจำนวนทุน 
ที่กำหนด จะพิจารณาจัดสรรทุนตามลำดับ ดังนี้ 

(1) บุตรของสมาชิกที่มีเกรดสูงกว่า ได้รับการพิจารณาก่อน 
(2) บุตรของสมาชิกท่ีมีตำแหน่งระดับต่ำกว่า ได้รับการพิจารณาก่อน 
(3) บุตรของสมาชิกท่ีมีเงินเดือนน้อยกว่า ได้รับการพิจารณาก่อน 
(4) บุตรของสมาชิกที่เป็นสมาชิก สอ.สกพ. มานานกว่า ได้รับการพิจารณาก่อน 
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3.3 ทุนประเภท 3 (ทุนพัฒนาเกรด) บุตรของสมาชิก ที่มีผลการศึกษาตรงตาม 
ที ่กำหนดไว ้ในข ้อ 1.3 ให ้ได ้ร ับทุนตามจำนวนที ่กำหนด โดยผู ้ท ี ่ม ีการพัฒนาเกรดมากกว่า 
จะได้รับการพิจารณาก่อน และหากมีผู้ยื่นคำขอรับทุนมากกว่าจำนวนทุนที่กำหนด จะใช้หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาตามข้อ 3.2 

3.4 ทุนประเภท 4 (ทุนทำความดี) บุตรของสมาชิก ที่มีหลักฐานการประกอบ
กิจกรรมตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4 คณะกรรมการจัดสรรทุนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 

 4. การยื่นคำขอรับทุน 

4.1 ให้ยื่นคำขอรับทุน ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด 

4.2 ระยะเวลาการยื่นคำขอรับทุน 
(1) ระดับอุดมศึกษา ให้ยื่นคำขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  

ในวันและเวลาราชการ 
(2) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ให้ยื ่นคำขอรับทุนได้ตั ้งแต่บ ัดนี้ 

จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ 

ทั้งนี้ หากยื่นคำขอรับทุนหลังจากวันและเวลาที่กำหนดสหกรณ์จะไม่รับคำขอรับทุน 

4.3 เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับทุน 
(1) คำขอรับทุน (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์) 
(2) สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิรับทุน จำนวน 1 ชุด  

(กรณีผู้ที่ไม่เคยยื่นคำขอรับทุน) 
(3) สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561 (กรณีขอรับทุนประเภท 3)  
(4) สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาประกาศเกียรติคุณหรือสำเนาหลักฐานอ่ืน 

ที่แสดงว่าบุตรของสมาชิกเป็นผู้ทำคุณงามความดีหรือทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม จนได้รับ 
การยกย่อง (กรณีขอรับทุนประเภท 4) 

(เอกสารตามข้อ (2) – (4) ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

ทั้งนี ้ หากผู้ยื ่นคำขอรับทุนไม่สามารถนำใบรับรองผลการศึกษา หรือสมุดรายงาน
ประจำตัวนักเรียนมาแสดงได้ในวันที่ยื่นคำขอ ให้นำหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือเอกสารหลักฐานอ่ืน
ที่เชื่อถือได้มาแสดงแทน  

ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2563 

     

(นายสาวดุษฎี  ราชเมืองฝาง) 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด 


