
 
 
 
 

 
 

หนังสือแสดงความยินยอม 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที่............................................... 
 ข้าพเจ้า.................................................................... อายุ..................ปี ขอแสดงเจตนา ดังนี้ 
     

                    ❑ “ให้” ความยินยอม      ❑ “ไม่ให้” ความยินยอม  

แก่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด (“สหกรณ์ฯ”) ในการเก็บ รวบรวม / ใช้ / เปิดเผย  เกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ 

๑. ใบรายงานผลการศึกษา หรือส าเนาใบระเบียน หรือส าเนา สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
     ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือ  ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ฉบับจริง พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
๒. หนังสือรับรองการศึกษาของบุตรในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน 
๔. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

  ๕. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้พิการ ส าหรับผู้ที่ขอรับทุนประเภท ทุนส าหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ        
          เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือบัตรผู้พิการ เป็นต้น 

เพื่อ........................................................................................... ........................................................................
(ระบุวัตถุประสงค์ในการขอความยินยอม เช่น ขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาของบุตร เป็นต้น) 
  ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือฉบับนี้ และได้รับ
ค าอธิบายจากสหกรณ์ฯ ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้าและมีความเข้าใจดีแล้ว 
  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี ้ด ้วยความสมัครใจ 
ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้
เสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ในกรณีมีข้อจ ากัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับสหกรณ์ฯ ที่ใ ห้
ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่ 
  กรณีท่ีข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมจะมีผล
ท าให้...................................................................................................................(ระบุ ผลกระทบจากการถอน
ความยินยอม เช่น ข้าพเจ้าอาจได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลง หรือ ไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้
งานบางอย่างได้ เป็นต้น) และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้ ให้ความยินยอม 
          (................................................................)   



                           
 
 
 
 
 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 

ประจ าปี 2565 
   (ส่งถึงสหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม  2565) 

 
วันที่            เดือน                   พ.ศ. 2565 

 
เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด (ผ่านคณะท างานฯ) 
 1. ประเภททุนการศึกษา ข้าพเจ้าขอสมัครรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกประเภท 
   ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา (ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2565) 
   ประเภททุนเรียนดี (ระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย และอาชีวศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50    
                      ระดับอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ทุนเรียนดีต้องแนบผลการเรียนด้วย) 
                 ประเภททุนส าหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ  
 2. ข้อมูลสมาชิก  ข้าพเจ้า                                                    สมาชิกเลข                      .
รับราชการต าแหน่ง                                                                    สังกัด                             . 
เลขหมายโทรศัพท์ของข้าพเจ้าที่สามารถติดต่อได้สะดวก                                                               . 
 3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ให้แก่ 
(ชื่อบุตร)                                             อายุ        ปี  เกิดวันที่        เดือน                  พ.ศ.          .                       
ปีปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2565) ศึกษาอยู่ชั้น                          .สถานศึกษาชื่อ                                   .
ปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2564) ศึกษาอยู่ชั้น                        .สถานศึกษาชื่อ                                    . 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริง หากสหกรณ์ฯ พิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้สหกรณ์ ฯ  หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อชดใช้เงินทุนการศึกษาฯ  ซึ่งข้าพเจ้าได้รับไปแล้ว และ
ตัดสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯ  ตลอดไป และข้าพเจ้ายินยอมรับผลการพิจารณาคัดเลือก
และการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด 

 

              ขอแสดงความนับถือ 

             ลงชื่อ                        สมาชิกผู้ขอรับทุน.    
           (                                   ) 
 
 

เอกสารประกอบใบสมัครขอรับทุน 
1. ใบรายงานผลการศึกษา หรือส าเนาใบระเบียน หรือส าเนา 
     สมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีน ของปีการศึกษา 2564 หรอื  
     ใบรับรองผลการศกึษา (TRANSCRIPT) ฉบับจริง พรอ้มส าเนา 1 ชุด  
2. หนังสือรับรองการศึกษาของบุตรในปีการศึกษา 2565 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน 
4. ใบเปลี่ยนชือ่ – สกุล (ถ้ามี) 
5. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้พิการ ส าหรับผูท้ีข่อรับทุนประเภท 
    ทนุส าหรับบุตรที่ตอ้งดูแลเป็นพเิศษ เชน่ ใบรับรองแพทย ์
    บัตรผู้พกิาร เป็นตน้ 
6. กรณทีี่ใช้ส าเนาเปน็หลักฐานเอกสารสมาชิกต้องรับรองส าเนา 
    ถกูต้องด้วย 
7. หนังสือแสดงความยนิยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูล   
    ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
- เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับทนุ สหกรณ์ฯ จะไม่คนืให้ทกุกรณี 
8.  
 

เลขท่ี              /๒๕๖๕ 



 
 
 
 
 
 

 
ประกาศสหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จ ากัด 

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
 

 ตามระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ว่าด้วย ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๗ 
ก าหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกแยกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา          
ประเภททุนเรียนดี และประเภททุนส าหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับทุน  
  ๑.๑ เป็นสมาชิกประเภทสามัญ  
  ๑.๒ ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น ้อยกว่า ๑ ปี  (เป็นสมาชิกก่อนวันที่           
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
  ๑.๓ ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยภายในระยะเวลา      
๖ เดือน ก่อนการเสนอเรื่องขอรับทุน รวมถึงต้องไม่ผิดนัดการส่งค่าหุ้นติดต่อกัน ๓ งวด หรือขาดส่ง ๖ งวด 
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕) เว้นแต่การผิดนัดนั้น มิได้เกิดจากการกระท าของตนเอง 
  ๑.๔ สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาได้เพียง ๑ ทุน เท่านั้น 
  ๑.๕ กรณีเป็นผู ้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะสามารถมาร่วมพิธ ีมอบ
ทุนการศึกษาได้ด้วยตนเองหรือมาพร้อมกับบุตรด้วยได้ (ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕) ณ สหกรณ์
เคหสถานราชนาวี หากได้รับการร้องขอ 
 ๒. คุณสมบัติบุตรสมาชิกทีข่อรับทุน 
   ๒.๑ เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม  
   ๒.๒ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ และมีสถานภาพเป็นโสด 
  ๒.๓ ต้องเป็นบุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 
   ๒.๔ ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชน      
ที่ราชการรับรอง 
   ๒.๕ บุตรหนึ่งคนสามารถขอรับทุนการศึกษาได้เพียง ๑ ทุน เท่านั้น 
   ๒.๖ ต้องเป็นบุตรที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๒, ๒๕๖๓, และ ๒๕๖๔ ยกเว้น 
บุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 
 ๓. ประเภททุนการศึกษา 
   ๓.๑ สมาชิกท่ีขอรับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 
   ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา  
 
 



 
 - ๒ - 

 

   ๓.๒ สมาชิกท่ีขอรับทุนประเภททุนเรียนดี 
    ๓.๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บุตรของสมาชิกจะต้องสอบผ่านการเรียน          
ได้คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่ต ่ากว่า ๓.๕๐ ในระบบหน่วยกิต 
    ๓.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บุตรของสมาชิกจะต้องสอบผ่านการเรียน       
ได้คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่ต ่ากว่า ๓.๕๐ ในระบบหน่วยกิต 
   ๓.๒.๓ ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า บุตรของสมาชิกจะต้องสอบผ่านการเรียน   
ได้คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่ต ่ากว่า ๓.๕๐ ในระบบหน่วยกิต 
   ๓.๒.๔ ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) บุตรของสมาชิกจะต้องลงทะเบียนเรียนและ
สอบผ่านการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ ในระบบหน่วยกิต  
   ๓.๓ สมาชิกท่ีขอรับทุนประเภทส าหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 
   ต้องเป็นผู ้พิการ (พิการทางสายตา, พิการทางการได้ยิน, พิการทางร่างกาย, พิการ 
ทางสติปัญญา, ออทิสติก) 
  ๔. สมาชิกท่ีขอรับทุนการศึกษาของบุตรจะต้องยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
   ๔.๑ ใบรายงานการศึกษาซึ่งมีคะแนนรวมตลอดปีหรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
หรือใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
   ๔.๒ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษาท่ีสถานศึกษาออกให้ 
   ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน 
   ๔.๔ ในกรณีที ่ชื่อ – สกุล  ในส าเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ  ให้แสดงส าเนา  
สูติบัตร หรือหนังสือส าคัญการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล 
   ๔.๕ หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้พิการ เช่น ใบรับรองแพทย์ และบัตรผู้พิการ เป็นต้น (ส าหรับ
ผู้ที่ขอรับทุนประเภท ทุนส าหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ) 
   ๔.๖ หลักฐานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการศึกษาเห็นสมควร 
  ๕. เกณฑ์การพิจารณา 
   ๕.๑ จะพิจารณาเฉพาะสมาชิกผู้ขอรับทุนและบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน ที่มีคุณสมบัติตามท่ี
ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 
   ๕.๒ ทุนเรียนดีจะพิจารณาจากผลการเรียนของบุตร โดยให้แก่บุตรของสมาชิกท่ีได้คะแนน
เฉลี่ยผลการศึกษาสูงกว่าก่อน ในแต่ละระดับ ผู้สมัครขอรับทุนเรียนดีที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดี
จะได้รับการปรับให้เป็นผู้สมัครขอรับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 
   ๕.๓ ทุนส่งเสริมการศึกษาจะพิจารณาให้แก่บุตรของสมาชิกที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก
นานกว่าก่อน ในแต่ละระดับ 
   ๕.๔ ทุนส าหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการศึกษา ในการ
พิจารณาตัดสิน 
   ๕.๕ พิจารณาให้มีจ านวนผู้ได้รับทุนประเภทต่าง ๆ ได้ไม่เกินวงเงินจัดสรรจากกองทุน    
สาธารณประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
   ๕.๖ คณะกรรมการศึกษาเสนอผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา ให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติ
แล้วให้ถือเป็นเด็ดขาด 
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  ๖. จ านวนทุนและเงินทุน 
   ๖.๑ จ านวนทุนในแต่ละประเภทและแต่ละระดับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษา  
และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลการพิจารณา
แล้ว ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  
   ๖.๒ เงินทนุ 
   ๖.๒.๑  ทุนส่งเสริมการศึกษา 
    ๖.๒.๑.๑ ระดับอนุบาล  ทุนละ ๒,๕๐๐  บาท 
     ๖.๒.๑.๒ ระดับประถมศึกษา  ทุนละ ๒,๕๐๐  บาท 
     ๖.๒.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุนละ ๓,๐๐๐  บาท 
     ๖.๒.๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทุนละ ๓,๐๐๐  บาท 
     ๖.๒.๑.๕ ระดับอาชีวศึกษา   ทุนละ ๓,๕๐๐  บาท 
     ๖.๒.๑.๖ ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ ๔,๐๐๐  บาท 
   ๖.๒.๒  ทุนเรียนดี 
     ๖.๒.๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท 
     ๖.๒.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท 
     ๖.๒.๒.๓ ระดับอาชีวศึกษา  ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท 
     ๖.๒.๒.๔ ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท 
    ๖.๒.๓  ทุนบุตรทีต่้องดูแลเป็นพิเศษ   
          ทุกระดับการศึกษา  ทุนละ ๕,๐๐๐  บาท 
  ๗.  การสมัครขอรับทุน 
  สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๕  ให้ส่งใบสมัครตามแบบท้าย
ประกาศนี้ โดยยื่นได้ที่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสหกรณ์เคหสถาน
ราชนาวี จ ากัด ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากพ้นก าหนดนี้แล้ว สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 
จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  ๘.  การตัดสินและก าหนดวันมอบทุน 
 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด จะประกาศผลการตัดสินการให้ทุนการศึกษาในวันอังคารที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และก าหนดวันมอบทุนการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สหกรณ์
เคหสถานราชนาวี จ ากัด หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. ๐ ๒๗๔๕ ๓๑๔๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๐ 
   
 ประกาศ          ณ          วันที่                        มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
                                                                 พลเรือตรี 
                                                                               (อรรถพล  เพชรฉาย) 
                                                        ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 


