
 
 

 3  

  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็  จ ำกดั 

ว่ำด้วยทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก 
พ.ศ. 2556 

-------------------------- 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั  ขอ้ 66(9)  และขอ้ 
90(7) คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 53 มีมติในการประชุมคร้ังท่ี 11/2556 เม่ือวนัท่ี 19  พฤศจิกายน 
พ.ศ.2556 จึงไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั วา่ดว้ยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ำกัด   ว่ำด้วยทุนกำรศึกษำ
บุตรสมำชิก พ.ศ. 2556”  

ขอ้ 2. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556 
ขอ้ 3. ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั วา่ดว้ยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

พ.ศ.2543  และระเบียบอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชค้วามในระเบียบน้ีแทน 
ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
  “สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  
จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั 
  “ผูจ้ดัการ” หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
  ขอ้ 5. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกมีวตัถุประสงค์   เพื่อให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุตร
สมาชิก   โดยแบ่งทุนน้ีออกเป็น  2  ประเภท  ดงัน้ี 
  (1) ประเภททุนการศึกษาปกติ  จ  านวน  50  ทุน  มี  4  ระดบั  คือ 
   ทุนระดบัประถมศึกษาจ านวน  25  ทุน ๆ ละ  2,000.00  บาท 
   ทุนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  จ  านวน  15  ทุน ๆ ละ  3,000.00  บาท 



 

   ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
จ านวน  5  ทุน ๆ ละ  4,000.00  บาท 
   ทุนระดบัอุดมศึกษา  จ านวน  5  ทุน ๆ ละ 5,000.00  บาท 
  (2) ประเภททุนเรียนดี  จ านวน  50  ทุน  มี 4 ระดบั  คือ 
   ทุนระดบัประถมศึกษา  (ก าลงัเรียนชั้น  ป.3  และ ป. 5) จ านวน  25  ทุน ๆ 
ละ 2,000.00  บาท 
   ทุนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  (ก าลงัเรียนชั้น ม. 2)  จ านวน  15  ทุน ๆ ละ  
3,000.00  บาท 
   ทุนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ก าลงัเรียน
ชั้น ม. 5 หรือ ป.วช.2)  จ านวน 5  ทุน ๆ ละ  4,000.00  บาท 
   ทุนระดับอุดมศึกษา  (ก าลังเรียนชั้น  ปวส .2 หรือมหาวิทยาลัย  ปีท่ี 2)  

จ านวน  5  ทุน ๆ ละ 5,000.00 บาท1   
 ขอ้ 6. คุณสมบติัของผูเ้สนอขอรับทุน 
  (1) เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  1  ปี 
  (2) เป็นบุตรสมาชิกท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
  (3) ผูข้อรับทุนตามข้อ 5 (2) ซ่ึงก าลงัเรียนชั้น ป.3, ป. 5, ม. 2, ม. 5  หรือ  ปวช. 2 
และ ปวส. 2 หรือมหาวิทยาลยั ปีท่ี 2 ตอ้งสอบไล่ไดค้ะแนนตั้งแต่ระดบั  3  หรือร้อยละ  75  ข้ึนไป 
ส าหรับปีการศึกษาท่ีล่วงมาแลว้ 
  (4) เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย  เอาใจใส่การเรียน  มีสุขภาพดี 
  (5) ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาอ่ืนใดในปีท่ียืน่ค  าขอรับทุน 
  (6) สมาชิกท่ีไดรั้บทุนน้ีติดต่อกนั 2 ปี  ไม่มีสิทธ์ิขอรับทุนในปีถดัไป 
  (7) สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธ์ิขอรับทุนเพียง  1  ทุน  และกรณีท่ีบิดา  มารดา  ต่างเป็น
สมาชิกก็ใหข้อรับทุนเพียง  1  ทุน เช่นกนั  
 ข้อ 7. สมาชิกผู ้ท่ีขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจะต้องยื่นค าขอเป็นหนังสือ  ภายใน
ก าหนดเวลาตามประกาศ  พร้อมหลกัฐานแสดงคุณสมบติัตามขอ้ 6 

ข้อ  8. ให้คณะกรรมการในแต่ละปี  เป็นผู ้พิจารณาคัดเลือกบุตรสมาชิก   เพื่อขอรับ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   หากในปีใดมี   ผูข้อทุนทั้ งทุนการศึกษาปกติและทุนเรียนดี ไม่ครบ

                                                           
1 แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2562 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 
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จ านวนและมีทุนเหลือใหโ้อนไปทุนประเภทอ่ืนหรือระดบั  อ่ืนได ้และประกาศผลการคดัเลือก  แลว้
แจง้ใหท้ราบโดยทัว่กนั  
 ขอ้ 9. ใหป้ระธานกรรมการมีอ านาจสั่งจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบน้ี 
 ขอ้ 10. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

    ก าหนดไว ้ ณ  วนัท่ี  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556 
 
        ประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย ์
              (นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์ 
                           ประธานกรรมการ  
                                     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


