ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ที่ 46 / 2560
เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปีบัญชี 2560
*******************
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด กาหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
ปีบัญชี 2560เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจแก่สมาชิก โดยกาหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับทุน ดังต่อไปนี้
1. การให้ทุนการศึกษาบุตร แบ่งเป็น 2 ประเภท
ก. ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา
1) บุตรสมาชิกที่ยื่นขอทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษาไม่ต้องยื่นใบแสดงคะแนนเฉลี่ย
ของการศึกษา (เว้นแต่สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับใบประกาศนียบัตรให้แก่บุตร
ที่สามารถสอบเลื่อนชั้นได้คะแนนเฉลี่ยทั้งปีไม่ต่ากว่า 3.50 ต้องยื่นหลักฐานแสดง
คะแนนเฉลี่ยประจาปี พร้อมทั้งแสดงความจานงต่อสหกรณ์ในวันยื่นขอรับทุน)
2) สมาชิกที่มีสิทธิยื่นขอรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษาต้องมีเงินได้รายเดือนไม่เกิน
17,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ยื่นคาขอ โดยต้องมี
หลักฐานของเงินได้รายเดือนของเดือนที่ผ่านมา
3) ชั้น ป.1 – ป.6 ทุนละไม่เกิน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน)
4) ชั้น ม.1 – ม.3 ทุนละไม่เกิน 2,500.00 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
5) ชั้น ม.4 – ม.6 และ ปวช.ทุนละไม่เกิน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน)
6) ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าและระดับปริญญาตรีทุนละไม่เกิน 3,500.00 บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ข. ประเภททุนเรียนดี
1) ทุนเรียนดีทุกระดับทุนละไม่เกิน 1,200.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)พร้อม
ใบประกาศนียบัตร
2) ระดับ ป.1 – ม.6 และ ปวช. ต้องสอบเลื่อนชั้นคะแนนเฉลี่ยประจาปีการศึกษา
ที่ขอรับทุนทั้งปี ไม่ต่ากว่า 3.50
3) ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า และปริญญาตรี ต้องสอบเลื่อนชั้นคะแนนเฉลี่ยประจาปี
การศึกษาที่ขอรับทุนทั้งปี ไม่ต่ากว่า 3.00
4) กรณีสมาชิกมีบุตรมากกว่า 1 คน และคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ทุกคน สหกรณ์จะมอบ
ใบประกาศนียบัตรพร้อมเฉลี่ยเงินทุนให้เท่า ๆ กัน ทุกคน ในวงเงินรวมกันไม่เกิน
1,200.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
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5) สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับใบประกาศนียบัตรให้แสดงความจานงต่อสหกรณ์
ในวันยื่นขอรับทุน
2. หลักเกณฑ์การให้ทุน
1) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ และเป็นสมาชิกมาแล้วครบ 1 ปี
2) บุตรสมาชิกขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และต้องศึกษาอยู่ในประเทศไทย
3) สมาชิกจะขอรับทุนได้ไม่เกินท่านละ 1 ทุน
4) กรณีบิดามารดาเป็นสมาชิกและมีสิทธิทั้งคู่ และมีบุตรเพียง 1 คน สามารถใช้สิทธิ
ขอยื่นได้เพียง 1 สิทธิ (1 ทุน)
5) บุตรสมาชิกที่ศึกษาอยู่เฉพาะในโรงเรียนสอนคนพิการที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เช่น โรงเรียนราชานุกูล ให้ยื่นคาขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้ โดยแสดงเอกสาร
ประกอบการขอรับทุนตามที่กาหนดพร้อมใบรับรองจากโรงเรียน
6) สมาชิกต้องแสดงเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาบุตรให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. หากพ้นจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
7) กรณีที่มีผู้ขอรับทุนเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ ทุนที่บุตรสมาชิกพึงได้รับจะถัวเฉลี่ยไป
ตามจานวนงบประมาณที่มี
3. เอกสารประกอบการขอรับทุน
ก. ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา
1) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
1 ชุด
2) หลักฐานแสดงสถานภาพการศึกษาของบุตรสมาชิก กรณีต้องการใบประกาศนียบัตร
ต้องยื่นสาเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบเกรด) ทั้งเทอม 1 และ เทอม 2
พร้อมเอกสารฉบับจริง
1 ชุด
3) สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอน)
หรือ สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (มีค่าใช้จ่าย
ในการโอนบัญชีละ 8.00 บาท)
1 ชุด
4) เอกสารหลักฐานของเงินได้รายเดือนของเดือนที่ผ่านมา ต้องพิมพ์ข้อมูลมาจาก
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต้นสังกัด
5) ทางสหกรณ์จะไม่พิจารณาการให้ทุนการศึกษาฯ กรณีเอกสารไม่ครบ
ข. ประเภททุนเรียนดี
1) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
1 ชุด
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2) หลักฐานแสดงสถานภาพการศึกษาของบุตรสมาชิก หรือในกรณี
ขอทุนประเภททุนเรียนดีต้องการใบประกาศนียบัตร ต้องยื่นสาเนา
ใบแสดงผลการเรียน (ใบเกรด) ทั้งเทอม 1 และ เทอม 2
พร้อมเอกสารฉบับจริง
1 ชุด
3) สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอน)
หรือ สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(มีค่าใช้จ่ายในการโอนบัญชีละ 8.00 บาท)
1 ชุด
4) ทางสหกรณ์จะไม่พิจารณาให้ทุนการศึกษาฯ กรณีเอกสารไม่ครบเว้นแต่กรณีที่ยังไม่ได้
ใบรับรองผลการสอบให้แสดงหนังสือรับรองจากสถาบัน และสหกรณ์จะมอบเงินทุนการศึกษาเมื่อแสดงหลักฐาน
ใบรับรองผลการสอบถูกต้องแล้ว
4. การยื่นขอรับทุน
1) สมาชิกสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ยื่นที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
2) สมาชิกสังกัดสานักการแพทย์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ยื่นที่ผู้ประสานงานสหกรณ์ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ยื่นที่สานักงานสหกรณ์
3) สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลกลาง ยื่นที่ นางภัทชา วรพันธุ์ ตัวแทนสหกรณ์
4) สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ ยื่นที่ นางสาวนัฐจิราพร แดงเอียด
ตัวแทนสหกรณ์
5) สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลตากสิน ยื่นที่ นางละออง แทนไทยสงค์ ตัวแทนสหกรณ์
5. กาหนดการยื่นคาขอรับทุนและตรวจสอบเอกสาร
- ตั้งแต่วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ถึงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 -15.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษ ตามมติของ ครม.
6. กาหนดวันแจกทุน
- วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมตึกสูติกรรม ชั้น 5 เริ่มลงทะเบียน
เวลา 08.00 น. – 09.00 น.
- ให้บุตรสมาชิกรับเงินทุนการศึกษาด้วยตนเองเท่านั้น และแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา
เท่านั้น
- ลงทะเบียนและรับหมายเลขประจาตัว
- หากบุตรสมาชิกไม่มารับเงินทุนการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ สหกรณ์จะโอนเงินทุนการศึกษา
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
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- กรณีบุตรสมาชิกที่มารับทุนด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 จะได้รับของ
ทีร่ ะลึกจากสหกรณ์ และสมาชิกจะได้รับค่าพาหนะตามสิทธิ จานวน 200.00 บาท
(สองร้อยบาทถ้วน)
- กรณีสมาชิกแจ้งความประสงค์ว่าไม่มารับทุนการศึกษา แต่มารับ สหกรณ์จะไม่มี
การมอบของที่ระลึกและไม่จ่ายค่าพาหนะ
- การลงทะเบียนเพื่อขอรับทุนและใบประกาศนียบัตรจากประธานกรรมการดาเนินการ
ต้องไม่เกินเวลา 09.00 น. เท่านั้น
7. กาหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา
เวลา
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

รายการ
๐ ลงทะเบียน
๐ พิธีเปิด
- พิธีเปิด โดย นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ ประธานกรรมการ
- กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์พลเลิศ พันธุ์ธนากุล
ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ
๐ แจกทุนการศึกษา
๐ ประธานในพิธใี ห้โอวาทแก่บุตรสมาชิก
๐ ผู้รับทุนถ่ายรูปกับประธานในพิธีและคณะกรรมการ
๐ รับของที่ระลึกจากทางสหกรณ์
๐ พิธีปิด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

(นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ )
ประธานกรรมการ

