
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เร่ือง  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2564 

     
 

 ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ได้ก าหนดรายละเอียดการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
และสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2564 ดังนี ้
 1. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ ประจ าปี 2564 จ านวน 640 ทุน เป็นเงิน 1,825,000 บาท   
 2. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบก าหนดไว้ดังน้ี 
     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 (ปริญญาตรี)      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 (ปริญญาตรี)     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 (ปริญญาตรี)    ทุนละ  4,000  บาท  
   3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและบุตรผู้ขอรับทุน มีดังนี้ 

    3.1 เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ฯนี้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันเข้าเป็นสมาชิก ถึงวันปิดรับค าขอ
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 

    3.2 บุตรผู้ขอรับทุนก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนภายในประเทศไทยที่ทางราชการรับรอง 
และต้องไม่เป็นผู้ท่ีศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

    3.3 ผลการศึกษาของบุตรผู้ขอรับทุน ใช้ผลการศึกษาเฉลี่ยทั้งปีของปกีารศึกษาที่ผ่านมา (ปี 2563)  
                     3.3.1 ประเภทผลการเรียนดี บุตรผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่ระดับ 2.50 ขึ้นไป  
                             หรือเทียบเท่าในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
                     3.3.2 ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย บุตรผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่ระดับ 2.00 ขึ้นไป 
                              หรือเทียบเท่าในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา    
                     3.3.3 ประเภทสมาชิกสมทบ บุตรผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่ระดับ 2.00 ขึ้นไป 
                             หรือเทยีบเท่าในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

    3.4 บุตรผู้ขอรับทุนเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
    3.5 บุตรแต่ละคนของผู้ขอรับทุนการศึกษามีสิทธิรับทุนได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ยกเว้นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่มีหนี้สินเกิดจากการ

ค้ าประกันสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ผิดนัดช าระหนี้กับสหกรณ์ อาจใช้สิทธิรับทุนเกิน 5 ครั้งได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์

    3.6 การขอรับทุนครั้งนี้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบหนึ่งคนมีสิทธิขอรับทุนให้บุตรปีละ 1 คน และให้เลือกรับทุน 
เพียง 1 ประเภท  

 (กรณีบิดาและมารดา ต่างก็เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสามารถขอรับทุนได้คนละ 1 สิทธิ รวมเป็น 2 สิทธิ  
แต่ทั้งนี้บุตรที่ขอรับทุนต้องไม่ใช่บุตรคนเดียวกัน) 
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     3.7 สมาชิกผู้ขอใช้สิทธิรับทุน ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย ต้องมีเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน 
                3.8 บุตรผู้ขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 
                3.9 บุตรผู้ขอรับทุนต้องอยู่ระหว่างศึกษาและไม่เกินระดับปริญญาตรี ในปีท่ีขอรับทุน 
     3.10 ผู้ขอรับทุนการศึกษาใช้หลักฐานการศึกษาในระดับใด จะต้องขอรับทุนการศึกษาในระดับนั้น (เอกสารผลการศึกษา ปี 2563) 
 4. การเตรียมหลักฐานและก าหนดเปิด-ปิดรับสมัครขอรับทุน 
                4.1 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบสามารถรับแบบขอรับทุนได้ที่  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด หรือ
พิมพ์ได้จาก Website สหกรณ์ฯ (www.dldcoop.com) 
                4.2 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้สนใจ กรอกแบบค าขอรับทุนตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ก าหนด  
โดยระบุประเภททุนผลการเรียนดี ทุนสมาชิกผู้มีรายได้น้อย และทุนสมาชิกสมทบ เพียง 1 ประเภท เท่านั้น พร้อมท้ังแนบเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 
                      4.2.1 ส าเนาสูติบัตรหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
                      4.2.2 ส าเนาหนังสือรับรองผลการศึกษาของปีการศึกษา 2563 หรือส าเนาสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ซึ่งแสดง
เกรดเฉลี่ยทั้งปีเท่านั้น โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบและผู้บังคับบัญชารับรองส าเนา   
                      4.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือนิสิต/นักศึกษาพร้อมรับรองส าเนา หรือส าเนาหนังสือรับรองสถานภาพ/
เอกสารแสดงว่าอยู่ระหว่างการศึกษา โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบรับรองส าเนา   
     4.3 ก าหนดให้ยื่นแบบขอรับทุนส่งเสริมการศกึษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบไดต้ั้งแต่วันพฤหัสบดทีี่ 1 กรกฎาคม 2564 
ถึงวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 
     4.4 วิธีการยื่นแบบขอรับทุน 
                     4.4.1 ส่งแบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
                     4.4.2 ส่งแบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยยึดถือวันที ่            
                           ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นส าคัญ 
 5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
                5.1 ผู้ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 3 
                5.2 ทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบก าหนดไว้ดังน้ี 
                     5.2.1 ประเภทผลการเรียนดี จ านวน 380 ทุน วงเงินไม่เกิน 1,293,500 บาท  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
                             5.2.1.1 ระดับประถมศึกษา    จ านวน    67  ทุน  ทุนละ 1,500 บาท  เป็นเงิน 100,500 บาท 
                  5.2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จ านวน    67  ทุน  ทุนละ 2,000 บาท  เป็นเงิน 134,000 บาท 
                             5.2.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  114  ทุน  ทุนละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 399,000 บาท  
                                       และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) 
                             5.2.1.4 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)   จ านวน  132  ทุน  ทุนละ 5,000 บาท  เป็นเงิน 660,000 บาท 
                     5.2.2 ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย จ านวน 60 ทุน วงเงินไม่เกิน 161,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้
                             5.2.2.1 ระดับประถมศึกษา      จ านวน    11  ทุน  ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน    11,000 บาท 
                             5.2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จ านวน    11  ทุน  ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน    16,500 บาท 
                             5.2.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน    18  ทุน  ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน    54,000 บาท 
                                       และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) 
                             5.2.2.4 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตร)ี จ านวน    20  ทุน  ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน    80,000 บาท 
                     5.2.3 ประเภทสมาชิกสมทบ จ านวน 200 ทุน วงเงินไม่เกิน 370,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้
                             5.2.3.1 ระดับประถมศึกษา      จ านวน    80  ทุน  ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน   80,000 บาท 
                             5.2.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จ านวน    60  ทุน  ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน   90,000 บาท 
                             5.2.3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน    40 ทุน   ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท 
                                       และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) 
                             5.2.3.4 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตร)ี         จ านวน    20 ทุน   ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน   80,000 บาท 
                5.3 จ านวนทุนที่ได้รับในแต่ละพื้นท่ี พิจารณาตามสัดส่วนของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในแต่ละประเภทตามพื้นที่  
โดยจัดสรรจ านวนทุนจากจ านวนสมาชิก ณ เดือนเมษายน 2564 จ านวน 9,834 คน จ านวน 640 ทุน โดยแยกจ านวนทุนเป็น 3 ประเภท  
คือ ประเภทผลการเรียนดี  จ านวน 380 ทุน  ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย จ านวน 60 ทุน และประเภทสมาชิกสมทบ จ านวน             
200 ทุน ดังนี ้
 

3/5.3.1 สังกัดหน่วยงาน... 



 
3 

 
           5.3.1 สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง/สหกรณ์   จ านวน   74 ทุน 
                              1) ประเภทผลการเรียนด ี       จ านวน 40 ทุน 
        2) ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย   จ านวน   6 ทุน 
                              3) ประเภทสมาชิกสมทบ   จ านวน 28 ทุน 

 

           5.3.2 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์, เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่าย, ศูนย์อ้างอิงโรคปากและ 
                              เท้าเปื่อย, กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุส าหรับสัตว์    จ านวน   29 ทุน  
                              1) ประเภทผลการเรียนดี       จ านวน 17 ทุน 
        2) ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย      จ านวน   4 ทุน 
                              3) ประเภทสมาชิกสมทบ   จ านวน   8 ทุน 
           5.3.3 สังกัดหน่วยงานส่วนภูมิภาค 9 พ้ืนที่   จ านวน 537 ทุน 
                              1) ประเภทผลการเรียนดี       จ านวน 323 ทุน 
        2) ประเภทสมาชิกผู้มีรายได้น้อย      จ านวน   50 ทุน 
                              3) ประเภทสมาชิกสมทบ   จ านวน 164 ทุน 
 6. พื้นที่ใดมีบุตรผู้ขอรับทุนเกินจากท่ีก าหนด  สหกรณ์ฯจะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
                6.1 ให้เรียงล าดับตามผลการศึกษาจากมากไปหาน้อย 
     6.2 ถ้าผลการศึกษาเฉลี่ยเท่ากันให้พิจารณาจากเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าของผู้ขอรับทุน โดยพิจารณาจาก             
น้อยไปหามากและระยะเวลาการเป็นสมาชิกก่อนหรือหลังตามล าดับ                 
                6.3 ให้พิจารณาผู้รับทุนในประเภททุนสมาชิกผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่น้ันเป็นล าดับแรก 
                6.4 ถ้าจ านวนผู้ขอรับทุนการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ไม่ครบหรือเกินกว่าจ านวนทุนที่สหกรณ์ฯก าหนด 
สหกรณ์ฯขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาจัดสรรทุนให้กับระดับการศึกษาอื่นหรือพ้ืนที่อื่นแต่ไม่เกินจ านวนเงินทุนรวมที่สหกรณ์ฯก าหนด 
 7. แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบให้กรอกตามความเป็นจริงและครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ 
การพิจารณารายละเอียดอื่นๆให้ติดต่อสอบถามได้ ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสตัว์ จ ากัด ในวันและเวลาราชการ 
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

                                                                                        
 

                      (นายสรวิศ ธานีโต) 
                                             ประธานกรรมการ 
            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
       



 

สมาชิก จ านวน 440 ทนุ (สัดส่วนการศึกษา 17.50-17.50-30-35) เป็นเงิน 1,455,000.00 บาท

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน เปรียบเทียบ

และเขตพืน่ท่ี สมาชกิ 100%

(ราย)

1 ส่วนกลาง 749        10.59 10,500 (7) 1,000 (1) 14,000 (7) 1,500 (1) 42,000 (12) 6,000 (2) 70,000 (14) 8,000 (2) 136,500    (40) 16,500   (6)

2 สทช./เงินทุนฯ/ศออ./ศทวช. 315        4.45 4,500 (3) 1,000 (1) 6,000 (3) 1,500 (1) 17,500 (5) 3,000 (1) 30,000 (6) 4,000 (1) 58,000      (17) 9,500     (4)

3 ส่วนภมูิภาค (9 พืน้ท่ี)

4.1 ส.ปศข.1 903        12.76 12,000 (8) 1,000 (1) 16,000 (8) 1,500 (1) 49,000 (14) 6,000 (2) 85,000 (17) 12,000 (3) 162,000    (47) 20,500   (7)

4.2 ส.ปศข.2 443        6.26 6,000 (4) 1,000 (1) 8,000 (4) 1,500 (1) 24,500 (7) 3,000 (1) 40,000 (8) 4,000 (1) 78,500      (23) 9,500     (4)

4.3 ส.ปศข.3 973        13.75 13,500 (9) 1,000 (1) 18,000 (9) 1,500 (1) 56,000 (16) 9,000 (3) 90,000 (18) 12,000 (3) 177,500    (52) 23,500   (8)

4.4 ส.ปศข.4 1,053     14.88 15,000 (10) 1,000 (1) 20,000 (10) 1,500 (1) 59,500 (17) 9,000 (3) 100,000 (20) 12,000 (3) 194,500    (57) 23,500   (8)

4.5 ส.ปศข.5 719        10.16 10,500 (7) 1,000 (1) 14,000 (7) 1,500 (1) 42,000 (12) 6,000 (2) 65,000 (13) 8,000 (2) 131,500    (39) 16,500   (6)

4.6 ส.ปศข.6 563        7.96 7,500 (5) 1,000 (1) 10,000 (5) 1,500 (1) 31,500 (9) 3,000 (1) 55,000 (11) 8,000 (2) 104,000    (30) 13,500   (5)

4.7 ส.ปศข.7 499        7.05 7,500 (5) 1,000 (1) 10,000 (5) 1,500 (1) 28,000 (8) 3,000 (1) 45,000 (9) 4,000 (1) 90,500      (27) 9,500     (4)

4.8 ส.ปศข.8 480        6.78 7,500 (5) 1,000 (1) 10,000 (5) 1,500 (1) 28,000 (8) 3,000 (1) 45,000 (9) 4,000 (1) 90,500      (27) 9,500     (4)

4.9 ส.ปศข.9 378        5.34 6,000 (4) 1,000 (1) 8,000 (4) 1,500 (1) 21,000 (6) 3,000 (1) 35,000 (7) 4,000 (1) 70,000      (21) 9,500     (4)

รวมจ านวนสมาชกิท้ังส้ิน (ราย) 7,075     100.00 100,500 (67) 11,000 (11) 134,000 (67) 16,500 (11) 399,000 (114) 54,000 (18) 660,000 (132) 80,000 (20) 1,293,500  (380) 161,500  (60)

จ านวนทุน  440    ทุน   เปน็เงินจ านวน  1,455,000.00  บาท  แยกเปน็
1. ทุนประเภทผลการเรียนดี 380        ทุน เปน็เงิน บาท 1500 1000 2000 1500 3500 3000 5000 4000
2. ทุนประเภทสมาชกิผู้มีรายได้น้อย 60         ทุน เปน็เงิน บาท

**หมายเหตุ 1. สัดส่วนจ านวนทุน (เรียนดี 380 ทุน รายได้น้อย 60 ทุน)
2. สัดส่วนระดับชั้นการศึกษา
   1. ระดับประถมศึกษา อตัราร้อยละ 17.50
   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อตัราร้อยละ 17.50
   3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ อตัราร้อยละ 30
       อาชวีศึกษา (ปวช./ปวส.)
   4. ระดับอดุมศึกษา (ปริญญาตรี) อตัราร้อยละ 35

380 60

จัดท าข้อมลูโดย นางสาวศวรรยา  จังศิริพรปกรณ์ เมือ่วนัที่ 31 พฤษภาคม 2564

1,293,500.00
161,500.00

27 4

27 4

21 4

57 8

39 6

30 5

47 7

23 4

52 8

40 6

17 4

3,500(บาท) 3,000(บาท) 5,000(บาท) 4,000(บาท)(ทุน) (ทุน) 1,500(บาท) 1,000(บาท) 2,000(บาท) 1,500(บาท)

จ านวนเงิน/ทนุ จ านวนเงิน/ทนุ จ านวนเงิน/ทนุ จ านวนเงิน/ทนุ จ านวนเงิน/ทนุ จ านวนเงิน/ทนุจ านวนทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน/ทุน จ านวนเงิน/ทุน จ านวนเงิน/ทนุ จ านวนเงิน/ทนุ

เรียนดี รายได้นอ้ย เรียนดี รายได้นอ้ย เรียนดี รายได้นอ้ยเรียนดี รายได้น้อย เรียนดี รายได้นอ้ย เรียนดี รายได้นอ้ย

สัดส่วนจ านวนทนุและเงินทนุส่งเสรมิการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2564
สัดส่วนจ านวนทนุ ระดับประถมศึกษา ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลายและอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ระดับอดุมศึกษา รวม



สมาชิกสมทบ จ านวน 200 ทนุ (สัดส่วนการศึกษา 40-30-20-10) เป็นเงิน 370,000 บาท

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน เปรียบเทียบ

และเขตพืน่ท่ี สมาชกิ 100% จ านวนทุน จ านวนเงิน จ านวนทุน จ านวนเงิน จ านวนทนุ จ านวนเงิน จ านวนทนุ จ านวนเงิน จ านวนทนุ จ านวนเงิน

(ราย) (ทุน) 1,000 (บาท) (ทุน) 1,500 (บาท) (ทนุ) 3,000 (บาท) (ทนุ) 4,000 (บาท) (ทนุ) (บาท)

1 ส่วนกลาง 392       14.21 11 11,000 9 13,500 5 15,000 3 12,000 28 51,500

2 สทช./เงินทุนฯ/ศออ./ศทวช. 102       3.70 3 3,000 2 3,000 2 6,000 1 4,000 8 16,000

3 ส่วนภมูิภาค (9 พืน้ท่ี)

4.1 ส.ปศข.1 345       12.50 10 10,000 7 10,500 5 15,000 2 8,000 24 43,500

4.2 ส.ปศข.2 216       7.83 6 6,000 5 7,500 3 9,000 2 8,000 16 30,500

4.3 ส.ปศข.3 316       11.45 9 9,000 7 10,500 4 12,000 2 8,000 22 39,500
4.4 ส.ปศข.4 324       11.74 10 10,000 7 10,500 5 15,000 3 12,000 25 47,500
4.5 ส.ปศข.5 254       9.21 7 7,000 6 9,000 4 12,000 2 8,000 19 36,000

4.6 ส.ปศข.6 269       9.75 8 8,000 6 9,000 4 12,000 2 8,000 20 37,000

4.7 ส.ปศข.7 206       7.47 6 6,000 4 6,000 3 9,000 1 4,000 14 25,000

4.8 ส.ปศข.8 205       7.43 6 6,000 4 6,000 3 9,000 1 4,000 14 25,000

4.9 ส.ปศข.9 130       4.71 4 4,000 3 4,500 2 6,000 1 4,000 10 18,500

รวมจ านวนสมาชกิท้ังส้ิน (ราย) 2,759     100.00 80 80,000 60 90,000 40 120,000 20 80,000 200 370,000

จ านวนทุน  200    ทุน   เปน็เงินจ านวน  370,000.00  บาท  
**หมายเหตุ 1. สัดส่วนจ านวนทุน 200 ทุน 1000 1500 3000 4000

2. สัดส่วนระดับชั้นการศึกษา
   1. ระดับประถมศึกษา อตัราร้อยละ 40
   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อตัราร้อยละ 30
   3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ อตัราร้อยละ 20
       อาชวีศึกษา (ปวช./ปวส.)
   4. ระดับอดุมศึกษา (ปริญญาตรี) อตัราร้อยละ 10

24

สัดส่วนจ านวนทนุและเงินทนุส่งเสรมิการศึกษาบุตรสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2564

สัดส่วน ระดับประถมศึกษา ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลายและอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ระดับ อดุมศึกษา รวม

จ านวนทุน

(ทนุ)
28
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200

จัดท าข้อมลูโดย นางสาวศวรรยา  จังศิริพรปกรณ์ เมือ่วนัที่ 31 พฤษภาคม 2564
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แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 

                วันท่ี....................เดือน.................................................พ.ศ........................... 
เรื่อง  ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 

ข้าพเจ้า.........................................................................ประภทสมาชิก (      ) สมาชิก         เลขท่ี.................................... 
                                                                                   (      ) สมาชิกสมทบ เลขท่ี.................................... 
ต าแหน่ง........................................................................หน่วยงาน......................................................จังหวัด............................................. 
อัตราเงินเดือน..................................บาท อายุ...........................ปี  โทรศัพท์............................................ 

 ข้าพเจ้ามีคู่สมรสช่ือ……………………...............…………………….……………(      ) เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เลขท่ี................................................ 
                                                                                              (      ) ไม่เป็นเป็นสมาชิก 
            ข้าพเจ้ามีบุตรที่ก าลังศึกษารวมทั้งสิ้น……………….คน  ตามรายละเอียดดังนี้คือ 

ล าดับ   การศึกษา ปี 2563 การศึกษา ปี 2564 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล อาย ุ ระดับ 

ชั้น 
ชื่อสถานศึกษา 

เกรด
เฉลี่ย 

ระดับ 
ชั้น 

ชื่อสถานศึกษา 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

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

 

………… 
………… 
………… 
………… 

 

………. 
………. 
………. 
………. 

 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

 

……… 
………. 
………. 
………. 

 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 

           มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว ์จ ากัด 
บุตรผู้ขอรับทุนคือ.......................................................................................................................................                        
                     (ต้องอยู่ระหว่างศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตร ีและสหกรณ์ฯจะให้เงินทุนการศึกษา 
ตามระดับการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563)                                     
ประเภททุน            ทุนผลการเรียนด ี     ทุนสมาชิกผู้มีรายได้น้อย             ทุนสมาชิกสมทบ  
                                          (เงินเดือนไม่เกิน 30,000บาท)      (เฉพาะสมาชิกสมทบ)  
ระดับการศึกษา       ประถมศึกษา                              มัธยมศึกษาตอนต้น                  

              มัธยมศึกษาตอนปลาย                        อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
     และอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.)                          

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
      ขอแสดงความนับถือ                                  

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

หมายเหตุ  1. โปรดกรอกข้อความตามความเป็นจริงและครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 
               2. กรณีส่งแบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาทางไปรษณยี์ ต้องลงทะเบียน โดยยึดถือวันท่ีที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นส าคัญ 

 
                 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา (ระดับหัวหน้าหน่วยงาน) 
 

 ข้าพเจ้า..........................................................……….ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ขอรับรองว่าข้อความ 
ดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 

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

      หลักฐานประกอบการพิจารณา 
พร้อมรับรองส าเนา 

1. ส าเนาสูติบัตรหรือส าเนาทะเบียนบ้าน (บุตร) 
2. ส าเนาหนังสือรับรองผลการศึกษาหรือ 
   ส าเนาสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
   แสดงเกรดเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 2563 (ท้ังปี)  
   โดยสมาชิก/สมาชิกสมทบและผู้บังคับบัญชา     
   รับรองส าเนา 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือ  
   นิสิต/นักศึกษา โดยสมาชิก/สมาชิกสมทบ  
   รับรองส าเนา 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ขอรับทุน) 
5. ส าเนาสมุดคู่ฝากธนาคารพาณิชย์ท่ีต้องการ  
   ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินทุนการศึกษา (ผู้ขอรับทุน) 
6. อื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ             


