
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

 สวัสดีค่ะท่านสมาชิก ในเดือน ส.ค. ๖๑ นี้ สอ.นย. จัดพิธีมอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
สมาชิกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ส.ค.๖๑ ณ หอประชุม นย. ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อ  
๒๑ พ.ย.๖๐ ได้อนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๖๐ เป็นทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว 
ซึ่งมีตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต จ านวน ๑๒ สวัสดิการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หรือ    
คิดเป็น ๖.๑๓% ของก าไรสุทธิ ซึ่งในจ านวนนี้ได้จัดสรรเป็นทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก     
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้เพ่ือต้องการมอบสวัสดิการด้านการศึกษาให้กับบุตรของท่าน
สมาชิกให้ได้จ านวนที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวสมาชิก ซึ่งเด็กเยาวชนในวันนี้
จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านั้น จะได้รู้จักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ ท าให้รู้คุณค่าของสหกรณ์ ได้รู้จักสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันแห่งการออม 
ก่อให้เกิดการบ่มเพาะนิสัยความมีวินัยด้านการออมให้กับครอบครัวและบุตรของท่านสมาชิก ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความม่ันคงในการด าเนินชีวิตของครอบครัวและบุตรของท่านสมาชิกในอนาคต  
 ส าหรับในปี ๒๕๖๑ นี้ สอ.นย.จัดสรรวงเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๒,๑๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท ซึ่งประกอบด้วยทุนสวัสดิการของสหกรณ์เอง  ๒,๐๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท และ      
เงินบริจาคสมทบโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท และบริษัท 
ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งวงเงินที่มีอยู่นั้นน ามาจัดสรรแบ่งออกเป็น 
๔ ส่วน จัดสรรเป็นประเภททุนเรียนดีได้ไม่เกิน ๑ ส่วน เป็นเงิน ๕๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท  และจัดสรรเป็น
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ๓ ส่วน  เป็นเงิน ๑,๕๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท (แยกเป็นหน่วยในสังกัด นย. 
จ านวน ๑,๐๗๖,๕๐๐.๐๐ บาท และหน่วยนอกสังกัด นย. จ านวน ๕๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท) ซึ่งทาง สอ.นย. 
ได้ก าหนดให้สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรภายในเดือน พ.ค.๖๑ ที่ผ่านมา โดยสมาชิกที่      
ยื่นเรื่องได้นั้นต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิกสมบูรณ์
จนถึงวันที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งประเภททุนส่งเสริมการศึกษานั้น ถ้าสมาชิกสังกัดหน่วยในสังกัด นย. จะให้
หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้รับเรื่องและพิจารณา ส าหรับสมาชิกสังกัดหน่วยนอกสังกัด นย. นั้น  สอ.นย. จะเป็น    
ผู้รับเรื่องและพิจารณา ซึ่งจะพิจารณาสมาชิกที่มีรายได้น้อยโดยถือตามเงินได้รายเดือน ส่วนประเภท     
ทุนเรียนดีนั้น ยื่นเรื่องได้ที่ สอ.นย. โดยจะพิจารณาจากผลการศึกษาเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาจ านวน ๑ ปี 
(ระดับประถมศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๓.๗๕ ระดับมัธยมศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕) กรณีที่ผลการศึกษา
เท่ากันพิจารณาตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก แต่ครั้นเมื่อครบก าหนดให้สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนส่งเสริม
การศึกษาแล้ว ประเภททุนส่งเสริมการศึกษานั้น ท่านสมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนน้อยกว่าวงเงินที่ได้จัดสรร
ให้ไว้ ส่วนประเภททุนเรียนดีนั้น ท่านสมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนเกินกว่าวงเงินที่ได้จัดสรรไว้มาก แสดงให้
เห็นถึงศักยภาพและความสามารถทางการศึกษาของบุตรท่านสมาชิกในปัจจุบันนั้นมีสูงมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่
น่ายินดีกับท่านสมาชิกที่มีบุตรเรียนดี ส่งผลให้เห็นถึงการมีอนาคตที่ดีแน่นอน ตามระเบียบ สอ.นย.      
ว่าด้วยสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๔๙ นั้น ยังไม่เปิดโอกาสให้น าวงเงินจัดสรรของทุนทั้ง          
๒ ประเภท นั้น น ามาเกลี่ยรวมกันได้ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าจ านวนเงินที่จะมอบทุนการศึกษา
ให้กับบุตรท่านสมาชิกในปีนี้นั้น ต่ ากว่าวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ด้วยเหตุนี้ทาง สอ.นย. คงจะต้องท าการ
แก้ไขระเบียบฯ ให้มีความสอดคล้องและอ่อนตัวให้มากยิ่งขึ้นต่อไป ส าหรับในปีถัดไป สอ.นย. อาจเป็น
ผู้ด าเนินการในเรื่องการรับเรื่องและการพิจารณาต่าง ๆ เสียเองทั้งหมด จึงอยากให้ท่านสมาชิกคอย
ติดตามข่าวสารจากทาง สอ.นย. ด้วยนะคะ 
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 ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของท่านสมาชิกในปี ๒๕๖๑ จ านวน ๖๑๑ ราย เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๘๗๑,๕๐๐.๐๐ บาท แบ่งออกเป็นแต่ละระดับไดด้ังนี้ 
 ๑. ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา จ านวน ๔๗๒ ทุน เป็นเงิน ๑,๓๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท 
  ๑.๑ ระดับอนุบาล ทุนละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท  จ านวน ๖๓ ทุน   
  ๑.๒ ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท  จ านวน ๑๕๔ ทุน 
  ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท จ านวน ๑๘๕ ทุน 
  ๑.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท จ านวน  ๙ ทุน 
  ๑.๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี ทุนละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
จ านวน  ๖๑ ทุน 
 ๒. ประเภททุนเรียนดี จ านวน ๑๓๙ ทุน เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ๒.๑ ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท  จ านวน  ๗๓ ทุน 
  ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จ านวน  ๕๕ ทุน 
  ๑.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท จ านวน  ๑ ทุน 
  ๑.๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี ทุนละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
จ านวน  ๑๐ ทุน 
 ส าหรับก าหนดการลงทะเบียนผู้รับทุนการศึกษาบุตรในปีนี้นั้น เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖๐๐  
อาจจะเช้าไปสักหน่อย แต่ทั้งนี้เพ่ือต้องการให้การมอบทุนการศึกษาบุตรนั้นเสร็จสิ้นพิธีโดยเร็ว บุตรหลาน
ของท่านสมาชิกจะได้ไม่เสียเวลาในการเรียน ส าหรับบุตรของสมาชิกท่านใดไม่สะดวกในการเดินทาง
มาร่วมพิธี ทาง สอ.นย. จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านสมาชิกให้ในภายหลังนะคะ และอย่าลืมคอยติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นเรื่องขอรับทุน หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการขอรับทุน  รวมทั้งก าหนดการต่าง ๆ 
ในปีหน้าด้วยนะคะ  

“ประหยัดใช้เท่าที่มี เพื่อชีวีที่มั่นคง” 
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ประชาสัมพันธ์ 

๑. สอ.นย.จัดโครงการส่งเสริมการออม กิจกรรมส่งเสริมนักออมหุ้น ตั้งแต่ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑ส าหรับ
สมาชิกที่ขอเพ่ิมหุ้นในอัตราสูงสุดของเงินได้รายเดือน ได้รับของที่ระลึกพร้อมใบประกาศ     เกียรติ
คุณ ของมีจ านวน ๓๐๐ ชิ้น ท่านสมาชิกสนใจกรุณาติดต่อได้ที่ส านักงานสหกรณ์ 

๒. เงินกู้รับเร็ว ส าหรับเงินกู้สามัญที่ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของหลักประกัน สมาชิกสามารถรับเงินได้ภายใน 
๓ วันท าการ 

๓. สมาชิกท่ีจะแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ด าเนินการได้ดังนี้ 
๓.๑ แจ้งน าเงินโอนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น แจ้งภายใน ๑๔ ก.ย.๖๑ (ยกเว้นผู้ที่ครบ ๑ ล้านบาท) 
๓.๒ แจ้งน าฝากเขา้บัญชีเงินฝากเพ่ือฌาปนกิจ แจ้งภายใน ๒๘ ก.ย.๖๑ 
๓.๓ แจ้งน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แจ้งภายใน ๓๑ ต.ค.๖๑ 
๓.๔ แจ้งน าฝากเข้าบัญชีธนาคารและแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชี แจ้งภายใน ๓๑ ต.ค.๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย.  และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก 
สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่............  

เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID : @chh4689l   หรือ  
 

เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/marinecoop1 

อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com 

โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘ โทรสารกดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 

มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕ ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑ 
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