
        
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 

เร่ือง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และปรัชญาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั  อาศยัอ านาจตาม
ขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้ 25 (9)  และระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย สวสัดิการเก่ียวกบัทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
พ.ศ. 2565 จึงเห็นควรประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2565  เพื่อให้สมาชิกท่ีมีความ
ประสงคข์อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรยืน่หลกัฐานได ้ ตั้งแต่ วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2565  ถึง วันศุกร์
ที ่ 23  ธันวาคม  2565  

 

(1) ส่วนกลางยืน่ได ้ณ ท่ีท าการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย   
จ  ากดั อาคาร 4  ศูนยฝึ์กอบรมการรถไฟ นิคมรถไฟ กม.11  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ  10900  สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ โทรศพัท ์ 02 105 – 4756 ต่อ 9001 - 9004     

 

(2) ส่วนภูมิภาคโปรดยื่นผ่านกลุ่มผูแ้ทนสมาชิก ส่วนภูมิภาคเท่านั้น  โดยยื่นได ้ณ ท่ีท าการสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกแห่ง  ( กลุ่มผู้แทนสมาชิก ส่วนภูมิภาค โปรดส่งเอกสารที่
สมาชิกย่ืนขอรับทุนการศึกษาฯ  ให้สหกรณ์ฯ ภายในวนัพฤหัสบดีที ่ 29  ธันวาคม  2565 )   

 

ส่วนกรณีสมาชิกส่งเอกสารขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกมาทางไปรษณีย์ สหกรณ์ฯ        
ถือตราประทบัไปรษณียล์ง วันศุกร์ที่  23  ธันวาคม  2565  เป็นส าคญั หากพน้ก าหนดวนัดงักล่าวสหกรณ์ฯ    
จะไม่รับพิจารณา   
 

 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 

1.  ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ในวนัท่ียืน่ความประสงคข์อรับทุนฯ 

2.  สมาชิกตอ้งไม่คา้งส่งเงินค่าหุน้รายเดือน และเงินงวดช าระหน้ีกบัสหกรณ์ฯ 
3.  สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิขอรับทุนฯ ไดเ้พียง 1 ทุน กรณีบิดาและมารดาของบุตรผูข้อรับทุนฯ 

เป็นสมาชิกทั้งสองคน ใหบิ้ดาหรือมารดาขอรับทุนฯไดเ้พียง 1 ทุน (1 ครอบครัว 1 ทุนฯ) 
4.  เป็นบุตรของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

5.  บุตรก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาของทางราชการ หรือสถาบนัการศึกษาของเอกชนท่ี 
                           ทางราชการรับรอง 

6.  บุตรตอ้งมีผลการเรียนในเทอมแรกของปีการศึกษาท่ียืน่ขอรับทุนฯ ไม่นอ้ยกวา่  2.00   
                           หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00    

7.  บุตรเป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย   
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 หลกัฐานการย่ืนขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 
1. หนงัสือรับรองผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
2. หนงัสือรับรองของสถานศึกษาวา่ก าลงัศึกษาอยูจ่ริง  
3. หนงัสือรับรองการแสดงความสามารถพิเศษ (ถา้มี) 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตรผูข้อรับทุนฯ 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟฯ ของสมาชิกท่ียืน่ขอรับทุนฯ จ านวน  2 ชุด 
6. ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือนของสมาชิกเดือนล่าสุด 
7. ส าเนาบญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์ของธนาคารกรุงไทย, กรุงเทพและทหารไทย ธนชาต  2 ชุด 
8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีช่ือบญัชีไม่ตรงกบับตัรพนกังานฯ) 2ชุด 

9. เอกสารทุกฉบบัท่ียืน่ขอรับทุนการศึกษาฯ ใหส้มาชิกผูข้อรับทุนฯ รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

 ประเภทของทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก        
1. ระดบัประถมศึกษา  (ป.1 – ป.6)   ทุนละ  1,000  บาท    
2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้         (ม.1 – ม.3)   ทุนละ  1,200  บาท  
3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6  และ ปวช.)   ทุนละ  1,500  บาท  
4. ระดบั  ปวส. / วรฟ.       ทุนละ  1,900  บาท  
5. ระดบั  ปริญญาตรี        ทุนละ  2,200  บาท  

 
 

 การพิจารณาและจดัสรรประเภทของทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก และจ านวนทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรของสมาชิกให้ถือมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นท่ีสุด  โดยพิจารณาจาก
คุณสมบติัของผูข้อรับทุนเป็นส าคญั  

   
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  05  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

 (นายกมล   ศิริจนัทร์) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 

 

 

หมายเหตุ :  กรณีผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีอยูร่ะหวา่งรอการประกาศผลจากทางมหาวิทยาลยั  เน่ืองจากเขา้ร่วม  
                    ประชาคมอาเซียน (AEC)  สมาชิกตอ้งยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ภายในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2565 
                       และเม่ือสถาบนัฯ รับรองผลการศึกษาเรียบร้อยแลว้ ใหส้มาชิกน าส่งเอกสารฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2566 



 
 
 

 
อายกุารเป็นสมาชิก..…..….ปี…….….เดือน 

 

แบบฟอร์ม 

ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั 
 
 

วนัท่ี………เดือน……………………….พ.ศ……………. 
 

เร่ือง ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 
 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
 

ขา้พเจา้………………………………....…..…………….. สมาชิกสหกรณ์ฯเลขทะเบียนท่ี…….………..….. 
ปัจจุบนัปฏิบติังานต าแหน่ง………………………..………..………….แผนก………………………………………... 
กอง…………………..……..….ฝ่าย หรือ ส านกังาน………..……………..…..อตัราเงินเดือน…………………..บาท    
อยู่บา้นเลขท่ี………….ตรอก/ซอย………..…….…………..…...…….ถนน…………….…..……………..………….
ต าบล/แขวง…………………..…………อ าเภอ/เขต ………..….……..………....จงัหวดั …………………...…..……
โทรศพัท(์มือถือ).………..……………..…….……มีความประสงคข์อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 

 ช่ือ…………………..………..……..……..……อาย.ุ.…….ปี ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้น………………….…… 
ช่ือสถานศึกษา………………………………………….……………………………….. มีผลการศึกษาในปีการศึกษา  
ปัจจุบนั หรือเทอมล่าสุด (ผลการเรียนเฉล่ียหรือคะแนน) ………..…….…………….……….. 
 

ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาตามท่ีสหกรณ์ฯก าหนด ดงัน้ี 
 1. หนงัสือรับรองผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาปัจจุบนั หรือเทอมล่าสุด 
 2. หนงัสือรับรองของสถานศึกษาวา่ก าลงัศึกษาอยูจ่ริง 
 3. หนงัสือรับรองการแสดงความสามารถพิเศษ  (ถา้มี) 
 4. ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตรผูข้อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 
 5. ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟฯ ของสมาชิกท่ียื่นขอรับทุนฯ จ านวน 2 ชุด 

    กรณีสมาชิกเป็นลูกจา้งเฉพาะงาน ใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัลูกจา้งฯ หรือส าเนาบตัรประชาชน 2 ชุด 
 6. ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือนของสมาชิกเดือนล่าสุด 
 7. ส าเนาหนา้บญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย, กรุงเทพ และทหารไทยธนชาต  2 ชุด 
 8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีช่ือบญัชีไม่ตรงกบับตัรพนกังานฯ)  2 ชุด 
 9. เอกสารทุกฉบบัท่ียื่นขอรับทุนการศึกษาฯใหส้มาชิกผูข้อรับทุนฯรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
ขอแสดงความนบัถือ 

 

………………..………………. 
 (………………………….………………) 

สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขทะเบียนท่ี……………………. 
                    (ส่วนภูมภิาค โปรดส่งเอกสารขอรับทุนฯ ณ ทีท่ าการกลุ่มผู้แทนฯ ส่วนภูมภิาค เท่านั้น) 

1 



 

 
**** ใหแ้กไ้ขทุนการศึกษา กรณีเรียนดี จิตสาธารณะ เป็นเกรดเฉล่ีย 2.50 และมีใบประกาศนียบตัร ทุกระดบัชั้น****           
มติท่ีประชุมอ านวยการ เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.  

 
 

****ใหแ้กไ้ขทุนการศึกษา จากเกรด 2.50 เป็น 2.00 ร้อยละ 50.00  และปีน้ีใหร้ายละเอียดช่ือทุนแต่ละประเภท ลงไปใน
ระเบียบใหช้ดัเจน  มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 29 คร้ังท่ี 08/2565  


