
 
 
  

 
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
เรื่อง  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

 
 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด ได้จัดสรรเงินทุนสำธำรณประโยชน์ 
เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมกำรศึกษำให้แก่บุตรสมำชิก ประจ ำปี ๒๕๖๔ แบ่งเป็น ๒ ประเภท จ ำนวน ๕๐ ทุน รำยละเอียด
ดังนี้ 

๑. ประเภททุนเรียนดี 
จัดสรรเงินทุนเพ่ือส่งเสริมและให้ก ำลังใจแก่บุตรของสมำชิกท่ีมีควำมตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร

ในกำรเรียนจนมีผลกำรเรียนดี ที่ก ำลังศึกษำตั้งแต่ระดับประถมศึกษำถึงระดับปริญญำตรี จ ำนวน ๒๕ ทุน ๆ ละ 
๓,๐๐๐ บำท (สำมพันบำทถ้วน) และมีผลกำรเรียนในภำคเรียนสุดท้ำยก่อนวันที่ขอรับทุนได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 
(GPA) ๓.๕๐ ขึ้นไป 

๒. ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา 
จัดสรรเงินทุนเพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำให้แก่บุตรสมำชิกของผู้มีรำยได้น้อย ที่ก ำลังศึกษำ

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำถึงระดับปริญญำตรี จ ำนวน ๒๕ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บำท (สำมพันบำทถ้วน) และ
มีผลกำรเรียนในภำคเรียนสุดท้ำยก่อนวันที่ขอรับทุนได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ (GPA) ๒.๐๐ ขึ้นไป 

หมายเหตุ : การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๖๔ ทั้ง ๒ ประเภท 
ขอให้โรงเรียนคิดผลการเรียนเป็นคะแนนเฉลี่ย GPA เท่านั้น 

๓. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
๓.๑ ต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 

นับถึงวันสมัครรับทุน 
๓.๒ สมำชิกมีเงินเดือน (ไม่รวมคู่สมรส) เดือนละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) 

ไม่รวมค่ำตอบแทนพิเศษและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ในวันที่สมัครขอรับทุน 
๓.๓ สมำชิกมีสิทธิขอรับทุนได้เพียง ๑ ประเภทเท่ำนั้น กรณีที่บิดำมำรดำต่ำงเป็นสมำชิก

ทั้งสองคนให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยื่นขอรับทุน 
๓.๔ บุตรของสมำชิกต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำย โดยมีอำยุไม่เกิน ๒๓ ปี และไม่รวมถึง

บุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 
๓.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับทุนกำรศึกษำจำกที่อ่ืนในปีกำรศึกษำเดียวกัน 
๓.๖ สมาชิกผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร เม่ือได้รับทุนการศึกษาในปีใดแล้วจะต้อง

เว้นการขอรับทุนในปีถัดไป 
 

๔. หลักฐำน... 



- ๒ - 
 

๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
๔.๑ ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรตำมแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วน 
๔.๒ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อบุตรของสมำชิกที่ขอรับทุน ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุล ในส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำนไม่ตรงกัน ให้แสดงหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล 
๔.๓ ส ำเนำสลิปเงินเดือน และส ำเนำใบเสร็จสหกรณ์ของเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔ 
๔.๔ ส ำเนำผลกำรเรียนในภำคเรียนสุดท้ำย และหนังสือรับรองควำมประพฤติของผู้สมัคร

รับทุนจำกสถำนศึกษำนั้น ๆ 

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
๕.๑ กำรพิจำรณำทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก ประเภททุนเรียนดี จะพิจำรณำจำก

ผลกำรเรียน อำยุกำรเป็นสมำชิก เงินเดือนของสมำชิก และจ ำนวนบุตรของสมำชิกจนครบจ ำนวนทุน 
๕.๒ กำรพิจำรณำทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก ประเภททุนสนับสนุนกำรศึกษำ    

จะพิจำรณำจำกอำยุกำรเป็นสมำชิก เงินเดือนของสมำชิก และจ ำนวนบุตรของสมำชิกจนครบจ ำนวนทุน 
๕.๓ หำกผลกำรพิจำรณำมีคะแนนเท่ำกัน คณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำตำมล ำดับกำรยื่น

ใบสมัคร 
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำให้อยู่ในดุลยพินิจและมติของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด โดยผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ถือเป็นที่สุด 

๖. การรับเอกสาร 
สมำชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก ประจ ำปี ๒๕๖๔ สำมำรถ

ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https:www.parliamentcoop.com หรือขอรับและยื่นใบสมัครที่ส ำนักงำนสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด ชั้น ๑ อำคำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ถนนสำมเสน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลำรำชกำร หำกพ้นก ำหนดนี้แล้ว ถือว่ำ
สมำชิกไม่ประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำนี้ 

 
ประกำศ ณ วันที่  ๒๕  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
      (นำยสัณห์ชัย  สินธุวงษ์) 

                                             ประธำนกรรมกำร 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด 

 
 

 
 



หลักเกณฑ์การพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

ล าดับ รายละเอียด / หลักเกณฑ์ คะแนน 

๑ อายุการเป็นสมาชิก 
      เป็นสมำชิกมำกกว่ำ ๑๐ ปี 
      เป็นสมำชิก ๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี 
      เป็นสมำชิกตั้งแต่ ๑ ปี - ๕ ปี      

 

๓๐ 
๒๕ 
๒๐ 

๒ จ านวนบุตรสมาชิก 
      จ ำนวน ๓ คน ขึ้นไป 
      จ ำนวน ๒ คน 
      จ ำนวน ๑ คน 

 

๒๐ 
๑๕ 
๑๐ 

๓ เงินเดือนของสมาชิก 
      เงินเดือนไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บำท 
      เงินเดือนมำกกว่ำ ๑๒,๐๐๐ บำทข้ึนไป แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท 
      เงินเดือนมำกกว่ำ ๒๐,๐๐๐ บำทข้ึนไป แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บำท 

 

๒๐ 
๑๕ 
๑๐ 

๔ ผลการเรียน (ส าหรับประเภททุนเรียนดี) 
      เกรดเฉลี่ย ๓.๙๐ ขึ้นไป 
      เกรดเฉลี่ย ๓.๗๐ - ๓.๘๙ 
      เกรดเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๓.๖๙ 

 

๓๐ 
๒๕ 
๒๐ 

 
หมายเหตุ  :   ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททุนเรียนดี  

 ใช้หลักเกณฑ์ข้อ ๑ - ๔ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 

        ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา  
 ใช้หลักเกณฑ์ข้อ ๑ - ๓ คะแนนรวม ๗๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 



ล ำดับที่ .................. 
วันท่ีส่ง ............................................ 
ลงช่ือ ...................................... จนท. 

กรุณากรอกเอกสารและยื่นเอกสารหลักฐานให้
ครบถ้วน หากสมาชิกกรอกเอกสารและยื่นเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา 

 
  
  

ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

       เขียนที ่................................................................ 
       วันที่ .................................................................... 
 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  

ข้ำพเจ้ำขอยื่นค ำขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรของสมำชิกสหกรณ์ฯ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
๑. ข้ำพเจ้ำ ............................................................................ หมำยเลขสมำชิก ......................... .. 

ต ำแหน่ง .............................................. กลุ่มงำน ........................................... ส ำนัก .........................................  
สังกัด  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน .................................................................. โทรศัพท์มือถือ ........................................... .......... 
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา (เลือกประเภททุนส่งเสริมการศึกษาที่ขอรับเพียงประเภทเดียวเท่านั้น) 
  ประเภททุนเรียนดี    ประเภททุนสนับสนุนกำรศึกษำ 

๒. คู่สมรส  ยังมีชีวิต   ถึงแก่กรรม  หย่ำ 
  เป็นสมำชิก ชื่อ ................................................................. หมำยเลขสมำชิก ..........................  
  ไม่เป็นสมำชิก อำชีพ ................................................................................................................ 

๓. ข้ำพเจ้ำมีบุตรซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระและก ำลังศึกษำอยู่ จ ำนวน ................ คน ดังนี ้
๓.๑ ชื่อ-สกุล ..................................................... อำยุ .............. ปี ระดับชั้น ........................... 
สถำนศึกษำ ................................................................... จังหวัด ....................................... ...... 
๓.๒ ชื่อ-สกุล ..................................................... อำยุ ............. . ปี ระดับชั้น ........................... 
สถำนศึกษำ ................................................................... จังหวัด ....................................... ...... 
๓.๓ ชื่อ-สกุล ..................................................... อำยุ ........ ...... ปี ระดับชั้น ........................... 
สถำนศึกษำ ................................................................... จังหวัด ....................................... ...... 

ข้ำพเจ้ำขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรของข้ำพเจ้ำ ล ำดับที่ ........ ชื่อ ........................................ 
๔. ข้ำพเจ้ำได้ยื่นหลักฐำนประกอบกำรสมัครขอรับทุนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ดังนี้ 

๔.๑ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตรที่ขอรับทุน 
๔.๒ หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (กรณีชื่อ-นำมสกุลในส ำเนำทะเบียนบ้ำนไม่ตรงกับหลักฐำนอื่น ๆ) 
๔.๓ ส ำเนำสลิปเงินเดือน ส ำเนำใบเสร็จสหกรณ์ของเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔.๔ ส ำเนำผลกำรเรียนในภำคเรียนสุดท้ำยก่อนวันที่ขอรับทุน 
๔.๕ หนังสือรับรองควำมประพฤติของบุตร 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำและบุตรมีคุณสมบัติถูกต้องตำมระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด และข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร และบุตรของข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้ได้รับทุน 
กำรศึกษำจำกที่อ่ืนในปีกำรศึกษำเดียวกัน 
 

ลงชื่อ .................................................. สมำชิกผู้ขอรับทุน 
           (.............................................................) 

 


