
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด 

เร่ือง   ทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

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

  ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด จะมอบทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก
ประจ าปี ๒๕๖๒ ทุนการศึกษาที่จะมอบมี ๒ ประเภท  คือ ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา และทุนประเภทเรียนดี 
จ านวนเงินที่จะมอบทั้ง ๒ ประเภท เป็นเงินประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดตามผนวก ก     
สมาชิกสหกรณ์ฯ  ผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนให้กับบุตร   ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตามผนวก ข     
ใบสมัครขอรับทุนตามที่กล่าว ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก (ชั้นยศ น.ท.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ให้การรับรอง ส่งถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒      
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ หรือ ดาวน์โหลด ได้ทาง website (http:// 
www.sattahip-coop.com)  หรือ ถ่ายเอกสารจากผนวก ข  ท้ายประกาศนี้ได้  
 

  จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด  ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ      ณ      วันที่              พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

                               พลเรือตรี  
                           (พิสิษฐ์   ทองดีเลิศ) 

   รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ 
               รองประธานกรรมการฯ (๒) สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก 
หลักเกณฑ์ในการขอรับทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
------------------------- 

 
  ๑.  วัตถุประสงค์     เพื่อช่วยเหลือ  ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด  ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด  ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
มีผลการเรียนดี    โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
        ๑.๑  ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 
      ๑.๑.๑  ระดับอุดมศึกษา  ทุนละ    ๓,๕๐๐     บาท 
      ๑.๑.๒  ระดับอาชีวศึกษา  ทุนละ    ๓,๐๐๐     บาท 
      ๑.๑.๓  ระดับมัธยมศึกษา  ทุนละ    ๓,๐๐๐     บาท 
      ๑.๑.๔  ระดับประถมศึกษา  ทุนละ    ๒,๕๐๐     บาท 
      ๑.๑.๕  ระดับอนุบาล   ทุนละ    ๒,๕๐๐     บาท 
        ๑.๒  ประเภททุนเรียนดี 
      ๑.๒.๑  ระดับอุดมศึกษา  ทุนละประมาณ ๕,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท 
      ๑.๒.๒  ระดบัอาชีวศึกษา           ทุนละประมาณ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท 
      ๑.๒.๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     ทุนละประมาณ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท 
      ๑.๒.๔  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       ทุนละประมาณ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท 
      ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจ านวนผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาฯ 
  ๒.  คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับทุนให้บุตร  
        ๒.๑  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด   ติดต่อกันมาเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันประกาศ 
        ๒.๒  ไม่เคยปฏิบัติผิดระเบียบ และข้อบังคับของ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
จ ากัด เกี่ยวกับการส่งเงินทุนเรือนหุ้น  เงินงวดช าระหนี้ ทั้งในฐานะผู้กู้ และผู้ค้ าประกัน ก่อนการสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
        ๒.๓  สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้ ๑ ทุน   ในกรณีที่บิดาและ
มารดาต่างเป็นสมาชิก และมีบุตรหลายคน ให้ได้รับเพียง ๑ ทุน   กรณีที่บิดาหรือมารดาหย่าขาดกันตาม
กฎหมาย ให้บิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ขอรับทุน 
        ๒.๔  มีบุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของสถานศึกษาของทางราชการ
หรือ สถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล   ถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า 
  ๓.  คุณสมบัติของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน 
        ๓.๑  ต้องมีอายุตั้งแต่ ๓ ปี  และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์  และมีสถานภาพเป็นโสด    
        ๓.๒  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับตั้งแต่อนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าของ
สถานศึกษาของทางราชการ  หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง 
        ๓.๓  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนใดในกองทัพเรือในปี ๒๕๖๒ (จนถึงวันที่ลงนามใน
ประกาศ)  มาก่อน      

        ๓.๔  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด    
ในปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑  (๒ ปีย้อนหลัง)  

         ๓.๕  มีผลการศึกษา … 
 



- ๒ - 
 
        ๓.๕  มีผลการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑   ดังนี้ 
              ๓.๕.๑  ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา ไม่ก าหนดเกรดเฉลี่ย) 
     ๓.๕.๑.๑  ระดับอุดมศึกษา      (ปริญญาตรี)    
     ๓.๕.๑.๒  ระดับอาชีวศึกษา     (ปวช.  ปวส. หรือเทียบเท่า)   
     ๓.๕.๑.๓  ระดับมัธยมศึกษา     (ม.๑ – ม.๖)    
     ๓.๕.๑.๔  ระดับประถมศึกษา   (ป.๑ – ป.๖)    
     ๓.๕.๑.๕  ระดับอนุบาล          (อ.๑ – อ.๓)   
               ๓.๕.๒  ประเภททุนเรียนดี 
     ๓.๕.๒.๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
(ม.๒ – ม.๓)   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)   ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.ปีที่ ๒ - ปวส.ปีที่ ๒ หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป)  และระดับอุดมศึกษา (ปีที่ ๒ ขึ้นไป) 
     ๓.๕.๒.๒  มีผลการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปี 
การศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ 
                 ระดับอุดมศึกษา   (ปริญญาตรี)  จะต้องลงทะเบียนเรียนและ 
สอบผ่านการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมแล้วไม่ต่ ากว่า ๒๖ หน่วยกิต (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)   และได้คะแนน
เฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ ากว่า ๓ ในระบบหน่วยกิต 
        ระดับอาชีวศึกษา   (ปวช.,  ปวส. หรือเทียบเท่า)    จะต้องมี 
ผลการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ ากว่า ๓ ในระบบหน่วยกิต 
        ระดับมัธยมศึกษา   (ม.๒ – ม.๖)     จะต้องมีผลการเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ ากว่า ๓.๕ ในระบบหน่วยกิต 
  ๔.  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครขอรับทุน 
        ตามท่ีก าหนดในใบสมัครขอรับทุนในผนวก ข 
  ๕.  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน 
        ๕.๑  ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 
     ๕.๑.๑  ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณา  ซึ่งสมควรได้รับทุนต้องผ่านเงื่อนไขตามข้อ ๒ 
ข้อ ๓.๑ – ๓.๔  และข้อ ๓.๕.๑ 
     ๕.๑.๒  จะพิจารณาในภาพรวมจากรายได้ต่อเดือน  จ านวนบุตร และระยะเวลา 
การเป็นสมาชิก 
        ๕.๒  ประเภททุนเรียนดี 
     ๕.๒.๑  เรียงล าดับตามผลการศึกษา 
     ๕.๒.๒ กรณีมีผลการศึกษาเท่ากัน  ให้น ารายได้ต่อเดือน  จ านวนบุตร  และ 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก  มาพิจารณาโดยอนุโลม 
  ๖.  การวินิจฉัยชี้ขาด 
       ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด  เป็นผู้พิจารณา 
ตัดสินผู้ได้รับทุน  ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  
จ ากัด  ถือเป็นสิ้นสุด   และจะออกประกาศให้ทราบ พร้อมนัดหมายวัน – เวลา และสถานที่ในการรับทุนต่อไป 
 

  ๗.  การหมดสิทธิ์ … 
 



- ๓ - 
 
  ๗.  การหมดสิทธิ์เป็นผู้ที่ได้รับทุน 
        ๗.๑  ไม่น าบุตรเข้าร่วมพิธีมอบทุนตามวัน – เวลา และสถานที่ก าหนด  เว้นแต่จะมี 
เหตุผลอันสมควร 
        ๗.๒  ขาดคุณสมบัติตามผนวก ก  ข้อ ๒ และข้อ ๓  หรือเสนอหลักฐานตามข้อ ๔    
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 
 
 
 

                               พลเรือตรี  
                           (พิสิษฐ์   ทองดีเลิศ) 

   รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ 
               รองประธานกรรมการฯ (๒) สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก  ข 
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
------------------------- 

 

       เขียนที่          .  
. 
 

      วันที่  เดือน        พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง    ขอรับทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด 
 

เรียน          (ผู้บังคับบัญชา)    
 

๑.  กระผม / ดิฉัน      ต าแหน่ง                 . 
    สังกัด     สมาชิกหมายเลข        .        
อายุ    ปี   และสามี / ภรรยา       สมาชิกหมายเลข                .    
(กรณีที่สามี / ภรรยา  ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด  ไม่ต้องกรอกข้อความ)  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน           มือถือ                        มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา  
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ  ลง            ให้แก่บุตรชื่อ                            .               
อายุ      ปี  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ          มีผลการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับ                     เกรดเฉลี่ย        และขอยืนยันว่าบุตรดังกล่าว  มีความประพฤติดี   
เป็นโสด  ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของ ทร.  หรือหน่วยใน ทร. ในปี ๒๕๖๒ (จนถึงวันที่ลงนามในประกาศ)
มาก่อน และเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

๒. ขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 
๒.๑  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ  นับถึงวันประกาศสหกรณ์ ฯ เป็นระยะเวลา   ปี 

       ๒.๒  บุตรที่เสนอขอรับทุนสหกรณ์ ฯ นี้   ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด ในปี ๒๕๖๐  และปี ๒๕๖๑  (๒ ปีย้อนหลัง) 
       ๒.๓  ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าเงินต้น  ดอกเบี้ย  หรือเงินทุนเรือนหุ้น 
ให้กับสหกรณ์ ฯ  ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับถึงวันประกาศ ฯ 
       ๒.๔  รับเงินเดือน           บาท (ไม่รวมเงนิประจ าต าแหน่ง  เงินค่าชว่ยเหลือบุตร  
และเงินค่าเช่าบ้าน)  ก่อนหักภาษี  
       ๒.๕  มีบุตรทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล – อุดมศึกษา   รวม            คน   คือ 
     ๒.๕.๑  บุตรชื่อ              อายุ      ปี    
ระดับการศึกษา         สถานศึกษา             . 
     ๒.๕.๒  บุตรชื่อ              อายุ      ปี    
ระดับการศึกษา         สถานศึกษา             .  
     ๒.๕.๓  บุตรชื่อ              อายุ      ปี    
ระดับการศึกษา         สถานศึกษา             . 
     ๒.๕.๔  บุตรชื่อ              อายุ      ปี    
ระดับการศึกษา         สถานศึกษา             .  

   ๓. ขอส่งหลักฐาน ... 

ส่งเร่ืองขอรับทุนการศึกษาฯ ภายใน ๒๕ ก.ค.๖๒ 



- ๒ - 
 
 

๓. ขอส่งหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว  ดังนี้ 
     ๓.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/ลูกจ้าง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด 

       ๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน  แสดงรายการของผู้ขอรับทุน  คู่สมรส  และบุตรที่ก าลังศึกษา
ทุกคน   จ านวน        ฉบับ   กรณีที่ชื่อ – สกุล ในส าเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอ่ืน ๆ ให้แสดง
ส าเนาสูติบัตร หรือหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล 
       ๓.๓  ใบรายงานผลการศึกษา   ซึ่งมีคะแนนรวมตลอดปี    หรือสมุดรายงานประจ าตัว
นักเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT)  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของบุตรสมาชิกท่ีขอรับทุน 
       ๓.๔  หนังสือรับรอง หรือหลักฐานของสถานศึกษา  รับรองว่าบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน
ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
       ๓.๕  ใบจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน)  ประจ าเดือน พ.ค.๖๒  หรือ มิ.ย.๖๒  
       ๓.๖  อ่ืน ๆ                        .  
  กระผม / ดิฉัน ขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ  หากได้รับการพิจารณา   
กระผม / ดิฉัน  สามารถน าบุตรที่ได้รับทุนการศึกษา ไปรับทุนได้ ตามวัน – เวลา และสถานที่   ซึ่งสหกรณ์ ฯ 
จะประกาศให้ทราบ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด ต่อไปด้วย 
 

          ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 

              (ลงชื่อ)        
             (     )  
           ต าแหน่ง         
 
 
 
 
เสนอ     สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด 
 

    ได้ตรวจสอบแล้ว                    (บุตรสมาชิกที่ขอรับทุน)  เป็นบุตร
ของ               (สมาชิกผู้ขอรับทุน)ไม่เคยได้รับทุนของ ทร., ทุนสมาคมภริยา ทร.,  
ทุนของหน่วย หรือทุนอ่ืนใดใน ทร. ในปี ๒๕๖๒  (จนถึงวันที่ลงนามในประกาศ) มาก่อน    และขอรับรองว่า 
ข้อความที่กรอกในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ  
 

           (ลงชื่อ)          
        (     )  
              ต าแหน่ง               (ผู้บังคับบัญชาระดับ น.ท.ขึ้นไป) 

 /  /      


