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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี พ.ศ. 2561
เพื่ อให้สอดคล้องกั บ ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และปรัชญาการให้ทุนส่งเสริมการศึก ษาแก่ บุตร
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด จึงเห็นควรประกาศ
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2561 เพื่อให้สมาชิกที่มีความประสงค์ขอรับทุน ส่งเสริมการศึกษา
บุตรยื่นหลักฐานได้ ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
(1) ส่วนกลางยื่นได้ ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
จากัด อาคาร 4 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ นิคมรถไฟ กม.11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02 936–0400 ต่อ 13, 17, 19 และ 20
(2) ส่วนภูมิ ภาคโปรดยื่นผ่า นสาขาส่วนภูมิภาคเท่านั้น โดยยื่ นได้ ณ ที่ทาการสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิ จรถไฟแห่งประเทศไทย ทุ กสาขา (สาขาโปรดส่งเอกสารที่สมาชิกยื่นขอรับ ทุนการศึกษาฯ ให้
สหกรณ์ฯ ภายใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561)
ส่วนกรณี ส มาชิ ก ส่ง เอกสารขอรับ ทุนส่ งเสริม การศึก ษาบุตรสมาชิก มาทางไปรษณี ย์ สหกรณ์ ฯ
ถือตราประทับไปรษณีย์ ลง วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นสาคัญ หากพ้นกาหนดวันดังกล่าว
สหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจารณา
 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ยื่นความประสงค์ขอรับทุนฯ
2. สมาชิกต้องไม่ค้างส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน และเงินงวดชาระหนี้กับสหกรณ์ฯ
3. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนฯได้เพียง 1 ทุน กรณีบิดาและมารดาของบุตรผู้ขอรับทุนฯ
เป็นสมาชิกทั้งสองคน ให้บิดาหรือมารดาขอรับทุนฯได้เพียง 1 ทุน (1 ครอบครัว 1 ทุนฯ)
4. เป็นบุตรของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
5. บุตรกาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนที่
ทางราชการรับรอง
6. บุตรต้องมีผลการเรียนในเทอมแรกของปีการศึกษาที่ยื่นขอรับทุนฯ ไม่น้อยกว่า 2.50
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
7. บุตรเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
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-2 หลักฐานการยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
1. หนังสือรับรองผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. หนังสือรับรองของสถานศึกษาว่ากาลังศึกษาอยู่จริง
3. หนังสือรับรองการแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
4. สาเนาทะเบียนบ้านของบุตรผู้ขอรับทุนฯ
5. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟฯ ของสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนฯ
6. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือนของสมาชิกเดือนล่าสุด
7. เอกสารทุกฉบับที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาฯ ให้สมาชิกผู้ขอรับทุนฯ รับรองสาเนาถูกต้อง
 ประเภทของทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
1. ระดับประถมศึกษา
(ป.1 – ป.6)
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 – ม.3)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6 และ ปวช.)
4. ระดับ ปวส. / วรฟ.
5. ระดับ ปริญญาตรี

ทุนละ
ทุนละ
ทุนละ
ทุนละ
ทุนละ

1,000
1,200
1,500
1,900
2,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การพิจารณาและจัดสรรประเภทของทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก และจานวนทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรของสมาชิกให้ถือมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็นที่สุด โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและบุตรของสมาชิกที่ยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ฯในปีที่ผ่านมา
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายภิญโญ เรือนเพ็ชร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
หมายเหตุ : กรณีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ทีอ่ ยู่ระหว่างรอการประกาศผลจากทางมหาวิทยาลัย เนื่องจากเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียน (AEC) สมาชิกต้องยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
และเมื่อสถาบันฯ รับรองผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกนาส่งเอกสารฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
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1
อายุการเป็นสมาชิก..…..….ปี…….….เดือน

แบบฟอร์ม
ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
วันที่………เดือน……………………….พ.ศ…………….
เรื่อง

ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก

เรียน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด

ข้าพเจ้า………………………………....…..…………….. สมาชิกสหกรณ์ฯเลขทะเบียนที่…….………..…..
ปัจจุบันปฏิบัติงานตาแหน่ง………………………..………..………….แผนก………………………………………...
กอง…………………..……..….ฝ่าย หรือ สานักงาน………..……………..…..อัตราเงินเดือน…………………..บาท
อยู่บ้านเลขที่………….ตรอก/ซอย………..…….…………..…...…….ถนน…………….…..……………..………….
ตาบล/แขวง…………………..…………อาเภอ/เขต ………..….……..………....จังหวัด …………………...…..……
โทรศัพท์(มือถือ).………..……………..…….……มีความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของข้าพเจ้า ดังนี้
ชื่อ…………………..………..……..……..……อายุ..…….ปี กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น………………….……
ชื่อสถานศึกษา………………………………………….……………………………….. มีผลการศึกษาในปีการศึกษา
ปัจจุบัน หรือเทอมล่าสุด (ผลการเรียนเฉลี่ยหรือคะแนน) ………..…….…………….………..
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่สหกรณ์ฯกาหนด ดังนี้
 1. หนังสือรับรองผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาปัจจุบัน หรือเทอมล่าสุด
 2. หนังสือรับรองของสถานศึกษาว่ากาลังศึกษาอยู่จริง
 3. หนังสือรับรองการแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 4. สาเนาทะเบียนบ้านของบุตรผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
 5. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟฯ ของสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนฯ
 6. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือนของสมาชิกเดือนล่าสุด
 7. เอกสารทุกฉบับที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาฯให้สมาชิกผู้ขอรับทุนฯรับรองสาเนาถูกต้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
………………..……………….
(………………………….………………)
สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขทะเบียนที…
่ ………………….
(สาขาส่วนภูมิภาค โปรดส่งเอกสารขอรับทุนฯ ณ ที่ทาการสาขาส่วนภูมิภาคเท่านั้น)
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี พ.ศ. 2561
สาหรับบุตรสมาชิกที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย มีจิตสาธารณะ
ศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
เพื่ อให้สอดคล้องกั บ ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และปรัชญาการให้ทุนส่งเสริมการศึก ษาแก่ บุตร
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด และเพื่อให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
จึงเห็นควรประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2561 สาหรับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียน
วิศวกรรมรถไฟ เพื่อให้สมาชิกที่มีความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ยื่นหลักฐานขอรับ
ทุนส่งเสริมการศึ กษาฯ ตั้งแต่ วั นพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2561
ณ ที่ ท าการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ รถไฟแห่ ง ประเทศไทย จ ากั ด อาคาร 4
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ นิคมรถไฟ กม.11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02 936–0400 ต่อ 13, 17, 19 และ 20
 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นความประสงค์ขอรับทุนฯ
2. สมาชิกต้องไม่ค้างส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน และเงินงวดชาระหนี้กับสหกรณ์ฯ
3. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนฯได้เพียง 1 ทุน กรณีบิดาและมารดาของบุตรผู้ขอรับทุนฯ
เป็นสมาชิกทั้งสองคน ให้บิดาหรือมารดาขอรับทุนฯได้เพียง 1 ทุน (1 ครอบครัว 1 ทุนฯ)
4. เป็นบุตรของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
5. บุตรกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
6. บุตรต้องมีผลการเรียนในเทอมแรกของปีการศึกษาที่ยื่นขอรับทุนฯ ไม่น้อยกว่า 3.50
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
7. บุตรเป็นผู้ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีจิตสาธารณะ
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- 2 หลักฐานการยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หนังสือรับรองผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
หนังสือรับรองของสถานศึกษาว่ากาลังศึกษาอยู่จริง
หนังสือรับรองการแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้านของบุตรผู้ขอรับทุนฯ
สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟฯ ของสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนฯ
สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือนของสมาชิกเดือนล่าสุด
เอกสารทุกฉบับที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาฯ ให้สมาชิกผู้ขอรับทุนฯ รับรองสาเน
ถูกต้อง
8. เอกสารหรือหลักฐานรับรองความประพฤติจากโรงเรียน หรือเอกสารเกี่ยวกับการ
บาเพ็ญตน หรือเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
 จานวนเงินและจานวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก (บุตรที่ศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ)
สหกรณ์ฯพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกจากผลการเรียนเป็นหลัก
จานวน 3 ทุน ดังนี้
ลาดับที่ 1 ทุนละ 2,700 บาท
ลาดับที่ 2 ทุนละ 2,400 บาท
ลาดับที่ 3 ทุนละ 2,100 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายภิญโญ เรือนเพ็ชร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
หมายเหมายเหตุ : กรณีผลการศึกษาของนักเรียนวิศวกรรมรถไฟประจาปีการศึกษา 2561 สมาชิกต้องยื่น
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และเมื่อทาง วรฟ. รับรอง
ผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกนาส่งเอกสารฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562
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2
อายุการเป็นสมาชิก..…..….ปี…….….เดือน

แบบฟอร์ม
ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
สาหรับบุตรสมาชิกที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย มีจิตสาธารณะ ศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
วันที่………เดือน……………………….พ.ศ…………….
เรื่อง

ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก

เรียน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด

ข้าพเจ้า………………………………....…..…………….. สมาชิกสหกรณ์ฯเลขทะเบียนที่…….………..…..
ปัจจุบันปฏิบตั ิงานตาแหน่ง………………………..………..………….แผนก………………………………………...
กอง…………………..……..….ฝ่าย หรือ สานักงาน………..……………..…..อัตราเงินเดือน…………………..บาท
อยู่บ้านเลขที่………….ตรอก/ซอย………..…….…………..…...…….ถนน…………….…..……………..………….
ตาบล/แขวง…………………..…………อาเภอ/เขต ………..….……..………....จังหวัด …………………...…..……
โทรศัพท์(มือถือ).………..……………..…….……มีความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของข้าพเจ้า ดังนี้
ชื่อ…………………..………..……..……..……อายุ..…….ปี กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น………………….……
ชื่อสถานศึกษา………………………………………….……………………………….. มีผลการศึกษาในปีการศึกษา
ปัจจุบัน หรือเทอมล่าสุด (ผลการเรียนเฉลี่ยหรือคะแนน) ………..…….…………….………..
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่สหกรณ์ฯกาหนด ดังนี้
 1. หนังสือรับรองผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาปัจจุบัน หรือเทอมล่าสุด
 2. หนังสือรับรองของสถานศึกษาว่ากาลังศึกษาอยู่จริง
 3. หนังสือรับรองการแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 4. สาเนาทะเบียนบ้านของบุตรผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
 5. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟฯ ของสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนฯ
 6. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือนของสมาชิกเดือนล่าสุด
 7. เอกสารทุกฉบับที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาฯให้สมาชิกผู้ขอรับทุนฯรับรองสาเนาถูกต้อง
 8. เอกสารหรือหลักฐานรับรองความประพฤติจากโรงเรียน หรือเอกสารเกี่ยวกับการบาเพ็ญตน
หรือเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
………………..……………….
(………………………….………………)
สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขทะเบียนที…
่ ………………….
(สาขาส่วนภูมิภาค โปรดส่งเอกสารขอรับทุนฯ ณ ที่ทาการสาขาส่วนภูมิภาคเท่านั้น)
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจาปี พ.ศ. 2561
สาหรับบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กดี กตัญญู เรียนเก่ง มีจิตสาธารณะ
เพื่ อให้สอดคล้องกั บ ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และปรัช ญาการให้ทุนส่งเสริมการศึก ษาแก่ บุตร
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด และเพื่อให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
จึงเห็นควรประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจาปี 2561 สาหรับบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กดี
กตั ญญู เรี ยนเก่ ง มี จิ ตสาธารณะ เพื่ อให้ สมาชิ กที่ มี ความประสงค์ ขอรั บทุ นส่ งเสริ มการศึ กษาบุ ตรสมาชิ ก
ยื่ นหลั กฐานขอรั บทุ นส่ งเสริ มการศึ กษาฯ ตั้ งแต่ วั นพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึ ง วั นพฤหั สบดี ที่
27 ธันวาคม 2561
(1) ส่วนกลางยื่นได้ ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
จากัด อาคาร 4 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ นิคมรถไฟ กม.11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02 936–0400 ต่อ 13, 17, 19 และ 20
(2) ส่วนภูมิภาคยื่นได้ ณ ที่ทาการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกสาขา
(สาขาโปรดส่งเอกสารที่สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาฯ ให้สหกรณ์ฯ ภายใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561)
กรณีสมาชิกส่งเอกสารขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกมาทางไปรษณีย์ สหกรณ์ฯ ถือตรา
ประทับไปรษณีย์ลง วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นสาคัญ หากพ้นกาหนดวันดังกล่าวสหกรณ์ฯ
จะไม่รับพิจารณา
 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นความประสงค์ขอรับทุนฯ
2. สมาชิกต้องไม่ค้างส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน และเงินงวดชาระหนี้กับสหกรณ์ฯ
3. ในปีที่ขอรับทุน สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนฯได้เพียง 1 ทุน และต้องไม่เคยได้รับทุนของ
สหกรณ์ฯประเภทอื่น กรณีบิดาและมารดาของบุตรผู้ขอรับทุนฯ เป็นสมาชิกทั้งสองคน ให้
บิดาหรือมารดาขอรับทุนฯได้เพียง 1 ทุน (1 ครอบครัว 1 ทุนฯ)
4. เป็นเด็กที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู มีจิตสาธารณะ
5. เป็นบุตรของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
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-26. บุตรกาลังศึกษาอยู่ทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน โดยมีผลการเรียนเทอมแรกของ
ปีที่ขอรับทุน ตามระดับชั้นการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ระดับประถมศึกษา ปี่ที่ 1-6
สถาบันการศึกษาของรัฐ 3.80 เอกชน 4.00
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3)
สถาบันการศึกษาของรัฐ 3.50 เอกชน 3.70
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สถาบันการศึกษาของรัฐ 3.40 เอกชน 3.60
4. ระดับ ปวช. ปีที่ 1-3
สถาบันการศึกษาของรัฐ 3.20 เอกชน 3.40
5. ระดับ ปวส. ปีที่ 1-2
สถาบันการศึกษาของรัฐ 3.20 เอกชน 3.40
5. ระดับ ปริญญาตรี ปีที่ 1-4
สถาบันการศึกษาของรัฐ 3.00 เอกชน 3.20
 หลักฐานการยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
1. หนังสือรับรองผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. หนังสือรับรองของสถานศึกษาว่ากาลังศึกษาอยู่จริง
3. หนังสือรับรองการแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
4. สาเนาทะเบียนบ้านของบุตรผู้ขอรับทุนฯ
5. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟฯ ของสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนฯ
6. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือนของสมาชิกเดือนล่าสุด
7. เอกสารทุกฉบับที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาฯ ให้สมาชิกผู้ขอรับทุนฯ รับรองสาเนาถูกต้อง
8. เอกสารหรือหลักฐานรับรองความประพฤติจากโรงเรียน หรือเอกสารเกี่ยวกับการ
บาเพ็ญตน หรือเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
 จานวนเงินและจานวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก (สาหรับบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กดี
กตัญญู เรียนเก่ง มีจิตสาธารณะ) มีทั้งหมด 6 ระดับ รวม 21 ทุน ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 (ป.1 – ป.6)
จานวน 6 ทุน ทุนละ 1,500 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
จานวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
จานวน 3 ทุน ทุนละ 2,300 บาท
4. ระดับ ปวช. ปีที่ 1-3
จานวน 3 ทุน ทุนละ 2,300 บาท
5. ระดับ ปวส. ปีที่ 1-2
จานวน 2 ทุน ทุนละ 2,700 บาท
6. ระดับ ปริญญาตรี ปีที่ 1-4
จานวน 4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายภิญโญ เรือนเพ็ชร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
THE STATE RAILWAY WORKERS’ UNION SAVING AND CREDIT COOPERATIVE OF THAILAND LIMITED (SRUSCT)
4th Building Personnel Department (Training) Moo 1 Jatujak Bangkok 10900 Thailand
Tel. -66 2537 9140, +66 2936 0400 Ext. 17-20 Fax. +66 2537 9278, +66 2936 0400 Ext.21 E-mail : srusct2555@gmail.com
www.srusct.or.th
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อายุการเป็นสมาชิก..…..….ปี…….….เดือน

แบบฟอร์ม
ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
สาหรับบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กดี กตัญญู เรียนเก่ง มีจิตสาธารณะ
วันที่………เดือน……………………….พ.ศ…………….
เรื่อง

ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก

เรียน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด

ข้าพเจ้า………………………………....…..…………….. สมาชิกสหกรณ์ฯเลขทะเบียนที่…….………..…..
ปัจจุบันปฏิบัติงานตาแหน่ง………………………..………..………….แผนก………………………………………...
กอง…………………..……..….ฝ่าย หรือ สานักงาน………..……………..…..อัตราเงินเดือน…………………..บาท
อยู่บ้านเลขที่………….ตรอก/ซอย………..…….…………..…...…….ถนน…………….…..……………..………….
ตาบล/แขวง…………………..…………อาเภอ/เขต ………..….……..………....จังหวัด …………………...…..……
โทรศัพท์(มือถือ).………..……………..…….……มีความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของข้าพเจ้า ดังนี้
ชื่อ…………………..………..……..……..……อายุ..…….ปี กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น………………….……
ชื่อสถานศึกษา………………………………………….……………………………….. มีผลการศึกษาในปีการศึกษา
ปัจจุบัน หรือเทอมล่าสุด (ผลการเรียนเฉลี่ยหรือคะแนน) ………..…….…………….………..
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่สหกรณ์ฯกาหนด ดังนี้
 1. หนังสือรับรองผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาปัจจุบัน หรือเทอมล่าสุด
 2. หนังสือรับรองของสถานศึกษาว่ากาลังศึกษาอยู่จริง
 3. หนังสือรับรองการแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 4. สาเนาทะเบียนบ้านของบุตรผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
 5. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟฯ ของสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนฯ
 6. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือนของสมาชิกเดือนล่าสุด
 7. เอกสารทุกฉบับที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาฯให้สมาชิกผู้ขอรับทุนฯรับรองสาเนาถูกต้อง
 8. เอกสารหรือหลักฐานรับรองความประพฤติจากโรงเรียน หรือเอกสารเกี่ยวกับการบาเพ็ญตน
หรือเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
………………..……………….
(………………………….………………)
สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขทะเบียนที…
่ ………………….
(สาขาส่วนภูมิภาค โปรดส่งเอกสารขอรับทุนฯ ณ ที่ทาการสาขาส่วนภูมิภาคเท่านั้น)

