
            

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด 

เรื่อง  รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 
                                            พ.ศ. 2560 

 
 ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด ชุดที่   57/2560  ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 22  มิถุนายน 2560  มีมติให้ด าเนินการจัดสรรทุนเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกของสหกรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2560  ตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ข้อ 6 (2)  ก าหนด
จ านวนทุน และจ านวนเงินแต่ละระดับ ดังนี้ 
1.   ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  จ านวน 600 ทุน แยกตามระดับทุน ดังนี้ 

1.1 ทุนระดับต่ ากว่าปริญญาตรี    จ านวน  400  ทุน ๆ ละ 1,500 บาท    เป็นเงิน     600,000    บาท 
1.2 ทุนระดับหลักสูตรปริญญาตรี  จ านวน  200  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท     เป็นเงิน     400,000    บาท 
   รวมทั้งสิ้น         600  ทุน                    รวมเป็นเงิน   1,000,000     บาท 

2.   จ านวนทุนที่จัดสรรให้แบ่งเป็น 5  เขต 
 2.1  การจัดสรรให้ถือเกณฑ์ตามจ านวนสมาชิกของแต่ละเขต ดังนี้ 

เขตที่ 1   มีสมาชิกจ านวน 4,584 คน  ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุ ธยา  เขต 1,โรง เรียนและสถาบันการศึกษาเอกชนในสั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา                     
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด หน่วยน าส่งโดยตรง   
หน่วยน าส่ง/โอน/ย้าย และข้าราชการบ านาญของหน่วยงานในเขตท่ี 1,ข้าราชการบ านาญศึกษาธิการ เขต 1,ข้าราชการ 
บ านาญสามัญศึกษา เขต 1 

มีทุนระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน         187           ทุน  เป็นเงิน 280,500.00 บาท 
มีทุนหลักสูตรปริญญาตรี       จ านวน            94           ทุน  เป็นเงิน 188,000.00 บาท 
เขตที่ 2   มีสมาชิกจ านวน   2,358   คน  ประกอบด้วย  สมาชิกสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2,โรงเรียนและสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 และข้าราชการบ านาญของหน่วยงานในเขตที่ 2  

มีทุนระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน           97      ทุน  เป็นเงิน     145,500.00 บาท 
มีทุนหลักสูตรปริญญาตรี   จ านวน           48     ทุน  เป็นเงิน     96,000.00 บาท 
เขตที่ 3  มีสมาชิกจ านวน  997 คน  ประกอบด้วย  สมาชิกสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,โรงเรียนและข้าราชการบ านาญของหน่วยงานในเขตที่ 3   
มีทุนระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน           40             ทุน  เป็นเงิน  60,000.00 บาท 
มีทุนหลักสูตรปริญญาตรี   จ านวน           20     ทุน  เป็นเงิน  40,000.00 บาท 
เขตที่ 4  มีสมาชิกจ านวน  966  คน  ประกอบด้วย  สมาชิกสังกัดสถาบันการศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,กองการศึกษาเทศบาลและสถานที่ศึกษาในสังกัดเทศบาลต่าง ๆ ,องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการบ านาญในเขต 4 

มีทนุระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน           39       ทุน  เป็นเงิน  58,500.00 บาท 
มีทุนหลักสูตรปริญญาตรี   จ านวน          20  ทุน  เป็นเงิน  40,000.00 บาท 
เขตที่ 5  มีสมาชิกจ านวน  900  คน  ประกอบด้วย  สมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา,ศูนย์วาสุกรี),ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย (กศน.),ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา,ศูนย์การศึกษาพิเศษ,ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
 
 

 



 
 
 
ส านักงานศิลปากรที่ 3 (อุทยานประวัติศาสตร์),พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา,พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม,ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาและนันทนาการ,มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,ส านักงานพุทธศาสนา และข้าราชการบ านาญของหน่วยงาน
ในเขตที่ 5  

มีทุนระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน          37           ทุน เป็นเงิน   55,500.00 บาท 
มีทุนหลักสูตรปริญญาตรี   จ านวน          18  ทุน เป็นเงิน  36,000.00 บาท 

3  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
     3.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด 
     3.2 มีบุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือสถาบันการศึกษาเอกชน             

ที่ทางราชการรับรอง 
4.  สถานที่รับสมัคร 

สมาชิกท่ีอยู่ในเขตที่ 1, เขตที่ 3, เขตที่ 4 และ เขตที่ 5 ยื่นใบสมัครขอรับทุนและคัดเลือก ณ ส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด 

เขตที่ 2 ยื่นใบสมัครขอรับทุนและคัดเลือก ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
5.  วันรับสมัคร    
 รับสมัครตั้งแต่วันศุกรท์ี ่30 มิถุนายน 2560 ถึง วันจันทรท์ี่ 31 กรกฎาคม 2560  (เว้นวันหยุดราชการ)               
แบบใบสมัครขอรับทุนให้ถ่ายส าเนาจากแบบฯ ที่จัดส่งให้,    หรือดาวโหลดจากเวบไซด ์www.ayutthayatsc.net    
หรือขอแบบโดยตรงที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด และที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
6.  หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นใบสมัคร  
                     6.1  ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ตามแบบของสหกรณ์)  
                     6.2  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ (ยื่นภายหลังเม่ือได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนแล้ว) 
7.   วิธีการคัดเลือก 

        ใช้วิธีการสุ่มเลือก กรณีท่ีสุ่มเลือกได้คู่สมรสทั้งสองฝ่าย (บุตรไม่ซ้ ากันได้ตามสิทธิ สมาชิก 1 คน ได้ 1 สิทธิ์)  
ถ้าบุตรคนเดียวกันให้พิจารณาจากผู้ดูแลบุตรเพียงฝ่ายเดียว  โดยให้เลื่อนล าดับถัดไปขึ้นมาแทน 
8.   ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก ( สุ่มเลือกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ) 
                     วันสุ่มคัดเลือก      วันพุธที ่ 16  สิงหาคม 2560 
                     เวลาสุ่มเลือก  เวลา  10.00 น.   
                     สถานทีค่ัดเลือก ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ และ สพป.อย เขต 2 
                     ประกาศผล  วันพุธที ่ 23  สิงหาคม 2560 

              รับทุนวันศุกร์ที ่1 กันยายน 2560  ถึง  วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด (เขต 1,3,4และ 5)  และ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2  (เฉพาะเขต 2) 

 
ประกาศ  ณ วันที่   22  มิถุนายน พ.ศ.  2560 

 
 

      (นายนรินทร์  เชาว์ประสิทธิ์) 
          รองประธานกรรมการด าเนินการ 
   ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการด าเนินการ 

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด 
 


