ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
ประจำปี ๒๕๖๔
----------------------------ด้ว ย สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ฐ านทัพ เรือ สัต หีบ จำกัด จะมอบทุน การศึก ษาสำหรับ บุต รสมาชิก
ประจำปี ๒๕๖๔ ทุนการศึกษาที่จะมอบมี ๒ ประเภท คือ ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา และทุนประเภทเรียนดี
จำนวนเงิน ที่จ ะมอบทั้ง ๒ ประเภท เป็น เงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดตามผนวก ก สมาชิก
สหกรณ์ฯ ผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนให้กับบุตร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตามผนวก ข ใบสมัครขอรับ
ทุนตามที่กล่าว ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก (ชั้นยศ น.ท.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้การรับรอง
โดยชั้นยศ น.ท.ขึ้นไป สามารถรับรองตนเองได้ กำหนดส่งถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ หรือ ดาวน์โหลด
ได้ท าง www.sattahip-coop.com หรื อ Facebook : สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ฐ านทั พ เรื อ สั ต หี บ หรื อ Line ID :
@RVE6113W และสามารถส่งเรื่องขอรับทุนฯ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึงสหกรณ์
ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เลขที่ ๔๐ หมู่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘ ๒ หรือส่ง
เรื่องผ่าน Google Forms ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ทุนการศึกษาให้สมาชิกทราบ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ

ณ

วันที่

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

พลเรือตรี
(สุทิน หลายเจริญ)
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
รองประธานกรรมการฯ (๒) สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

ผนวก ก
หลักเกณฑ์ในการขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
ประจำปี ๒๕๖๔
------------------------๑. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ช่ว ยเหลือ ส่ง เสริม และสนับ สนุน การศึก ษาของบุต รสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผล
การเรียนดี โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑ ประเภททุนเรียนดี
๑.๑.๑ ระดับอุดมศึกษา
ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ ระดับอาชีวศึกษา
ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท
๑.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท
๑.๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท
๑.๒ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา
๑.๒.๑ ระดับอุดมศึกษา
ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท
๑.๒.๒ ระดับอาชีวศึกษา
ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
๑.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา
ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
๑.๒.๔ ระดับประถมศึกษา
ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท
๑.๒.๕ ระดับอนุบาล
ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท
ทั้ งนี้ การพิ จ ารณาในการปรั บ จำนวนทุ น และวงเงิ น จะขึ้ น อยู่ กั บ จำนวนผู้ เสนอขอรั บ
ทุนการศึกษา โดยคำนวณจากทุนเรียนดีเป็นหลัก
๒. คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับทุนให้บุตร
๒.๑ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ติดต่อกันมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันประกาศ
๒.๒ ไม่เคยปฏิบัติผิดระเบียบ และข้อบังคับของ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
เกี่ยวกับการส่งเงินทุนเรือนหุ้น เงินงวดชำระหนี้ ทั้งในฐานะผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ก่อนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
๒.๓ สมาชิก คนหนึ่งมีสิท ธิขอรับ ทุน การศึก ษาของบุต รได้ ๑ ทุน ในกรณีที่บิด าและ
มารดาต่า งเป็น สมาชิก และมีบ ุต รหลายคน ให้ไ ด้รับ เพีย ง ๑ ทุน กรณีที ่บ ิด าหรือ มารดาหย่า ขาดกัน ตาม
กฎหมาย ให้บิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ขอรับทุน
๒.๔ มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาของทางราชการหรือ
สถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า
๓. คุณสมบัติของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน
๓.๑ ต้องมีอายุตั้งแต่ ๓ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ และมีสถานภาพเป็นโสด
๓.๒ กำลัง …

-๒๓.๒ กำลังศึก ษาอยู่ในระดับ ตั้ง แต่อ นุบ าล จนถึงระดับ อุด มศึก ษา หรือ เทีย บเท่า ของ
สถานศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
ในปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ (๒ ปีย้อนหลัง)
๓.๔ มีผลการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๓.๔.๑ ประเภททุนเรียนดี
๓.๔.๑.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒
– ม.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.ปีที่ ๒ - ปวส.ปีที่ ๒ หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป) และระดับอุดมศึกษา (ปีที่ ๒ ขึ้นไป)
๓.๔.๑.๒ มีผลการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จะต้องลงทะเบียนเรียนและ
สอบผ่านการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า ๒๖ หน่วยกิต (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) และได้คะแนน
เฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ำกว่า ๓ ในระบบหน่วยกิต
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า) จะต้องมี
ผลการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ำกว่า ๓ ในระบบหน่วยกิต
ระดับ มัธ ยมศึก ษา (ม.๒ – ม.๖) จะต้องมีผ ลการเรีย นในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ำกว่า ๓.๕ ในระบบหน่วยกิต
๓.๔.๒ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย)
๓.๔.๒.๑ ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
๓.๔.๒.๒ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า)
๓.๔.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖)
๓.๔.๒.๔ ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
๓.๔.๒.๕ ระดับอนุบาล
(อ.๑ – อ.๓)
๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครขอรับทุน
ตามที่กำหนดในใบสมัครขอรับทุนในผนวก ข
๕. การคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน
๕.๑ ประเภททุนเรียนดี
๕.๑.๑ เรียงลำดับตามผลการศึกษา
๕.๑.๒ กรณีมีผลการศึกษาเท่ากัน จะพิจารณาในภาพรวมตามลำดับความสำคัญ ดังนี้
๑) รายได้ต่อเดือน (ขั้นเงินเดือน) ๒) จำนวนบุตรที่อยู่ระหว่างการศึกษา
และ ๓) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
๕.๒ ประเภททุน …

-๓๕.๒ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา
๕.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณา ซึ่งสมควรได้รับทุนต้องผ่านเงื่อนไขตามข้อ ๒
ข้อ ๓.๑ – ๓.๓ และข้อ ๓.๔.๒
๕.๒.๒ จะมีการพิจารณาในภาพรวมตามลำดับความสำคัญ ดังนี้
๑) รายได้ต่อเดือน (ขั้นเงินเดือน) ๒) จำนวนบุตรที่อยู่ระหว่างการศึกษา
และ ๓) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
๖. การวินิจฉัยชี้ขาด
ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เป็นผู้พิจารณา
ตัดสินผู้ได้รับทุน ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ
จำกัด ถือเป็นสิ้นสุด และจะออกประกาศให้ทราบ พร้อมนัดหมายวัน – เวลา และสถานที่ในการรับทุนต่อไป
๗. การหมดสิทธิ์เป็นผู้ที่ได้รับทุน
๗.๑ ไม่นำบุตรเข้าร่วมพิธีมอบทุนตามวัน – เวลา และสถานที่กำหนด เว้นแต่จะมี
เหตุผลอันสมควร
๗.๒ ขาดคุณสมบัติตามผนวก ก ข้อ ๒ และข้อ ๓ หรือเสนอหลักฐานตามข้อ ๔ ด้วย
ข้อความอัน เป็ นเท็จ จะถูกตัดสิ ทธิ์ก ารขอทุนการศึกษาเป็น ระยะเวลา ๒ ปี และเสนอหน่วยต้นสังกัดพิจารณา
ลงโทษทางวินัย
๘. การจัดพิธีมอบทุน หากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา จะเป็นไปตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหี บ
จำกัด จะแจ้งให้ทราบต่อไป
พลเรือตรี
(สุทิน หลายเจริญ)
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
รองประธานกรรมการฯ (๒) สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

