
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยก์รมปศุสัตว์ จ ากัด 
เรื่อง  การขอรับทนุส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2563 

     
 

 ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ได้ก าหนดรายละเอียดการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
และสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2563 ดังนี้ 
 1. ทุนส่งเสริมการศกึษาบตุรสมาชิกและสมาชิกสมทบ มวีัตถปุระสงค์เพ่ือให้ทุนสนบัสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ ประจ าปี 2563 จ านวน 660 ทุน เป็นเงนิ 1,917,000 บาท   
 2. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกก าหนดไว้ดังนี้ 
     2.1 ประเภทผลการเรียนดี 
                     2.1.1 ระดับประถมศึกษา       ทุนละ   1,500  บาท   
                     2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          ทุนละ 2,000  บาท   
                     2.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ทุนละ  3,500  บาท   
                     2.1.4 ระดับอุดมศึกษา       ทุนละ  5,000  บาท 
            2.2 ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย              
                      2.2.1 ระดับประถมศึกษา      ทุนละ  1,000  บาท  
                     2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ทุนละ  1,500  บาท    
                     2.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ทุนละ  3,000  บาท  
                     2.2.4 ระดับอุดมศึกษา      ทุนละ  4,000  บาท  
                2.3 ประเภทสมาชิกสมทบ              
                      2.3.1 ระดับประถมศึกษา      ทุนละ  1,000  บาท  
                     2.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ทุนละ  1,500  บาท    
                     2.3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ทุนละ  3,000  บาท  
                     2.3.4 ระดับอุดมศึกษา      ทุนละ  4,000  บาท  
   3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและบุตรผู้ขอรับทุน มีดังนี้ 

    3.1 เปน็สมาชิกและสมาชิกสมทบในสหกรณ์ฯนีม้าแล้ว ไมน่้อยกว่า 3 ป ีนบัจากวันเขา้เป็นสมาชิก ถึงวันปดิรับค าขอ
ทุนส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชกิและสมาชิกสมทบ วันจันทรท์ี่ 31 สิงหาคม 2563 

    3.2 บตุรผู้ขอรับทุนก าลังศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนภายในประเทศไทยทีท่างราชการรับรอง 
และต้องไม่เปน็ผู้ท่ีศกึษาอยู่ในปสุีดท้ายของหลักสูตรที่สถาบนัอดุมศึกษาก าหนด 

    3.3 ผลการศกึษาของบุตรผู้ขอรับทุน ใช้ผลการศกึษาเฉลีย่ทั้งปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา (ป ี2562)  
                     3.3.1 ประเภทผลการเรียนด ีบุตรผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่ระดบั 2.75 ขึ้นไป  
                             หรือเทียบเท่าในรอบปีการศกึษาที่ผา่นมา 
                     3.3.2 ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย บุตรผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่ระดับ 2.00 ขึ้นไป 
                              หรือเทียบเท่าในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา    
                     3.3.3 ประเภทสมาชิกสมทบ บตุรผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่ระดบั 2.50 ขึ้นไป 
                             หรือเทียบเท่าในรอบปีการศกึษาที่ผา่นมา 

    3.4 บตุรผู้ขอรับทุนเป็นผู้มคีวามประพฤติเรียบร้อย 
    3.5 บุตรแต่ละคนของผู้ขอรับทุนการศึกษามีสิทธิรับทุนได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ยกเว้นสมาชิกที่มีหนี้สินเกิดจากการค้ าประกัน 

สมาชิกที่ผิดนัดช าระหนี้กับสหกรณ์ อาจใช้สิทธิรับทุนเกิน 5 ครั้งได้ ทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
    3.6 การขอรับทุนครั้งนี้สมาชกิหนึ่งคนมีสิทธิขอรับทนุให้บตุรปลีะ 1 คน และให้เลือกรับทุนเพียง 1 ประเภท  
 (กรณบีิดาและมารดา ต่างก็เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสามารถขอรับทนุได้คนละ 1 สิทธิ รวมเป็น 2 สิทธิ  
          แต่ทั้งนี้บุตรท่ีขอรับทนุต้องไม่ใช่บุตรคนเดยีวกนั) 

     3.7 สมาชิกผู้ขอใช้สิทธิรับทุน ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย ตอ้งมีเงินเดือนไมเ่กนิ 30,000 บาทต่อเดือน 
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                3.8 บุตรผูข้อรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันจันทรท์ี่ 31 สิงหาคม 2563 
                3.9 บุตรผู้ขอรับทุนต้องอยู่ระหว่างศึกษาและไม่เกินระดับปริญญาตรี ในปีที่ขอรับทุน 
     3.10 ผู้ขอรับทนุการศกึษาใช้หลักฐานการศกึษาในระดับใด จะต้องขอรับทุนการศกึษาในระดับนัน้ (เอกสารผลการศึกษา ปี 2562) 
 4. การเตรียมหลักฐานและก าหนดเปิด-ปิดรับสมัครขอรับทุน 
                4.1 สมาชิกสามารถรับแบบขอรับทุนได้ที ่ ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด หรือพิมพ์ได้จาก  
Website สหกรณ์ฯ (www.dldcoop.com) 
                4.2 สมาชิกผู้สนใจ กรอกแบบค าขอรับทุนตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ก าหนด โดยระบุประเภท 
ทุนเรียนดี ทนุสมาชิกผูม้ีรายไดน้้อย และทุนสมาชิกสมทบ เพียง 1 ประเภท เท่านัน้ พร้อมทัง้ใหแ้นบเอกสารดังตอ่ไปนี ้
                      4.2.1 ส าเนาสูติบัตรหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
                      4.2.2 ส าเนาหนังสือรับรองผลการศึกษาของปีการศึกษา 2562 หรือส าเนาสมดุรายงานประจ าตัวนักเรียน               
สมาชิกและผู้บังคับบัญชาพร้อมรับรองส าเนา ซึง่แสดงเกรดเฉลีย่ทั้งปีเท่านั้น 
                      4.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตัวนักเรียนหรือนิสติ/นกัศึกษาพร้อมรับรองส าเนา หรือส าเนาหนังสือรับรองสถานภาพ/
เอกสารแสดงวา่อยู่ระหว่างการศกึษา 
     4.3 ก าหนดให้ยื่นแบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง           
วันจันทรท์ี่ 31 สิงหาคม 2563 
     4.4 วิธีการยื่นแบบขอรับทุน 
                     4.4.1 ส่งแบบขอรับทุนสง่เสรมิการศกึษาบตุรสมาชิกและสมาชกิสมทบ ณ  ส านกังานสหกรณอ์อมทรัพยก์รมปศุสตัว ์จ ากัด 
                     4.4.2 ส่งแบบขอรับทุนส่งเสรมิการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยใช้วันที ่            
                             ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นส าคัญ 
 5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
                5.1 ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 3 
                5.2 ทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกก าหนดไว้ดังนี้ 
                     5.2.1 ประเภทผลการเรียนด ีจ านวน 400 ทุน วงเงนิไมเ่กนิ 1,365,000 บาท  ตามรายละเอียด  ดงันี ้
                             5.2.1.1 ระดับประถมศึกษา    จ านวน    70  ทุน  ทุนละ 1,500 บาท  เป็นเงิน 105,000 บาท 
                  5.2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จ านวน    70  ทุน  ทุนละ 2,000 บาท  เป็นเงิน 140,000 บาท 
                             5.2.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  120  ทุน  ทุนละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 420,000 บาท  
                                       และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) 
                             5.2.1.4 ระดับอุดมศึกษา       จ านวน  140  ทุน  ทุนละ 5,000 บาท  เป็นเงิน 700,000 บาท 
                     5.2.2 ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย จ านวน 80 ทุน วงเงินไม่เกิน 219,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
                             5.2.2.1 ระดับประถมศึกษา      จ านวน    14  ทุน  ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน    14,000 บาท 
                             5.2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จ านวน    14  ทุน  ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน    21,000 บาท 
                             5.2.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน    24  ทุน  ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน   72,000 บาท 
                                       และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) 
                             5.2.2.4 ระดับอุดมศึกษา                  จ านวน    28  ทุน  ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท 
                     5.2.3 ประเภทสมาชิกสมทบ จ านวน 180 ทนุ วงเงินไม่เกนิ 333,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
                             5.2.3.1 ระดับประถมศึกษา      จ านวน    72  ทุน  ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน   72,000 บาท 
                             5.2.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      จ านวน    54  ทุน  ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน   81,000 บาท 
                             5.2.3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน    36 ทุน   ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท 
                                       และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) 
                             5.2.3.4 ระดับอุดมศึกษา                  จ านวน    18 ทุน   ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน   72,000 บาท 
                5.3 จ านวนทุนท่ีไดร้ับในแต่ละพื้นที่ พจิารณาตามสัดส่วนของสมาชิกในแต่ละประเภทและเขตพื้นที่ โดยจดัสรร 
จ านวนทุนจากจ านวนสมาชิก ณ เดือนเมษายน 2563 จ านวน 9,844 คน จ านวน 660 ทุน โดยแยกจ านวนทุนเป็น 3 ประเภท  
คือ ประเภทผลการเรียนดี  จ านวน 400 ทุน  ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย จ านวน 80 ทุน และประเภทสมาชิกสมทบ จ านวน             
180 ทุน ดังนี้ 
           5.3.1 สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง/สหกรณ ์   จ านวน   74 ทุน 
                              1) ประเภทผลการเรียนด ี       จ านวน 42 ทุน 
        2) ประเภทสมาชิกผู้มีรายไดน้้อย   จ านวน   7 ทุน 
                              3) ประเภทสมาชิกสมทบ   จ านวน 25 ทุน 

3/5.3.2 ส านักเทคโนโลยีชวีภณัฑส์ัตว์... 
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           5.3.2 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์, เงินทุนหมนุเวียนเพ่ือผลิตวัคซนีเพ่ือจ าหน่าย, ศูนย์อ้างอิงโรคปากและ 
                              เท้าเปื่อย, กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุส าหรับสัตว์    จ านวน   28 ทุน  
                              1) ประเภทผลการเรียนดี       จ านวน 17 ทุน 
        2) ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย      จ านวน   4 ทุน 
                              3) ประเภทสมาชิกสมทบ   จ านวน   7 ทุน 
           5.3.3 สังกัดหน่วยงานส่วนภูมิภาค 9 พื้นที่   จ านวน 558 ทุน 
                              1) ประเภทผลการเรียนดี       จ านวน 341 ทุน 
        2) ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย      จ านวน   69 ทุน 
                              3) ประเภทสมาชิกสมทบ   จ านวน 148 ทุน 
 6. เขตพื้นที่ใดมีบุตรผู้ขอรับทุนเกินจากที่ก าหนด  สหกรณ์ฯจะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
                6.1 ให้เรียงล าดับตามผลการศึกษาจากมากไปหาน้อย 
     6.2 ถ้าผลการศึกษาเฉล่ียเทา่กันให้พิจารณาจากเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ าของผู้ขอรับทุน โดยพิจารณาจาก             
น้อยไปหามากและระยะเวลาการเป็นสมาชิกก่อนหรือหลังตามล าดบั                 
                6.3 ให้พิจารณาผู้รับทุนในประเภททุนผู้มีรายได้น้อยและเขตพื้นที่นั้นเป็นล าดับแรก 
                6.4 ถ้าจ านวนผู้ขอรับทุนการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่ไม่ครบหรือเกินกว่าจ านวนทุนที่สหกรณ์ฯก าหนด 
สหกรณ์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนให้กับระดับการศึกษาอื่นและเขตพ้ืนที่อื่นแต่ไม่เกินจ านวนเงินทุนรวมทีส่หกรณฯ์ก าหนด 
 7. แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบให้กรอกตามความเป็นจริงและครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ 
การพิจารณารายละเอียดอื่นๆใหต้ิดต่อสอบถามได้ ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสตัว์ จ ากัด ในวันและเวลาราชการ 
 
      ประกาศ  ณ  วันที ่ 26  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

                                                                                                                                                                                                                
 

                   (นายสุรเดช  สมิเปรม) 
                       ประธานคณะอนกุรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา 
              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศสุัตว์ จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
       



 





 
 
 
 
 

แบบขอรับทุนส่งเสริมการศกึษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมปศุสัตว์ จ ากัด 

                                                                              วันที่....................เดือน..........................................พ.ศ........................ 
เร่ือง  ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
            ข้าพเจ้า.........................................................................ประภทสมาชิก (      ) สมาชิก         เลขที่.................................... 

                                                                          (      ) สมาชกิสมทบ เลขที่.................................... 
ต าแหน่ง........................................................................หน่วยงาน.......................................................จงัหวัด......................................... 

  อัตราเงินเดือน..................................บาท อาย.ุ..........................ปี  โทรศัพท์............................................ 
  ข้าพเจ้ามีคู่สมรสชื่อ……………………...............…………………….……………..(      ) เป็นสมาชิกสหกรณฯ์ เลขที.่.......................................... 
                                                                                      (      ) ไม่เปน็เป็นสมาชิก 
  ข้าพเจ้ามีบตุรท่ีก าลังศึกษารวมทั้งส้ิน……………….คน  ตามรายละเอียดดงันี้คือ 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล อาย ุ ระดับช้ันการศกึษา ปี 2562 ระดับช้ันการศกึษา 
ที ่   ระดับ 

ช้ัน 
ช่ือสถานศกึษา 

เกรด
เฉล่ีย 

ปี 2563 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………… 

 
…..…….
….……..
……..…. 
………… 

 
…..…..
……….
……….
………. 

 
…………………….…………..
…………………………………
…………………………….…..
………………………….…….. 

 
……….…
……….…
……….…
……….… 

 
……………………………………..……………
…………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 

  มีความประสงคจ์ะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากดั 
บุตรผู้ขอรับทุนคือ.......................................................................................................................................                        

           (ต้องอยู่ระหวา่งศึกษาไมเ่กินระดับปริญญาตรี และสหกรณ์ฯจะให้เงินทุนการศกึษา 
ตามระดับการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562)                                     
ประเภททุน           ทุนเรียนดี         ทุนสมาชิกผู้มีรายไดน้้อย                 ทุนสมาชิกสมทบ  

                               (เงินเดือนไม่เกิน 30,000บาท)         
ระดับการศึกษา      ประถมศึกษา                                 มัธยมศึกษาตอนต้น                  

    มัธยมศึกษาตอนปลาย                         อดุมศึกษา (ปริญญาตรี) 
    และอาชีวศกึษา (ปวช./ปวส.)                               

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
      ขอแสดงความนับถือ                                  

                                                                                
                 (.........................................................)                           

หมายเหต ุ 1. โปรดกรอกข้อความตามความเป็นจริงและครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่ได้รบัการพิจารณา 
     2. กรณีส่งแบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกทางไปรษณีย์ ต้องลงทะเบียน โดยใช้วันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นส าคัญ 
 

ค ารับรองของผู้บงัคับบัญชา (ระดับหัวหนา้หน่วยงาน) 
 

    ขา้พเจา้...............................................................ผู้บังคับบัญชาของสมาชิกผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบตุร ขอรับรองว่าขอ้ความ
ดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 

 
      (................................................................) 
      ต าแหน่ง................................................... 

 

      หลักฐานประกอบการพจิารณา 
พรอ้มรับรองส าเนา 

1. ส าเนาสูติบัตรหรือส าเนาทะเบียนบ้าน (บุตร) 
2. ส าเนาหนังสือรับรองผลการศึกษาหรือสมุด   
   รายงานประจ าตัวนักเรียนแสดงเกรดเฉลี่ย  
   ประจ าปีการศึกษา 2562 (ทั้งปี)  
   สมาชิกและผู้บังคับบัญชาพร้อมรับรองส าเนา 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือ 
   นิสิต/นักศึกษา  
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (สมาชิก) 
5. ส าเนาสมุดคู่ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการ 
   ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินทุนการศึกษา (สมาชิก) 
6. อื่นๆ (ถา้มี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
    ..................................................................             


