
 
 
 
 
 
ที่  ว ๖๑/๒๕๖๒        สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
         ๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

      ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๒ 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา 
 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
    ประจําป ๒๕๖๒ 
สิ่งที่สงมาดวย  ๒. แบบขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๒ 
           

  ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ชุดที่ ๔๗ ไดมีมติ 
ในการประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๒ 
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๒ 
ที่สงมาพรอมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสมาชิกในสังกัดทราบโดยทั่วกัน สมาชิกสามารถ Download แบบขอรับทุน
สงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๒ ไดที่ WWW.MUNSAVING.COM 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

         
(นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

 
 
 
ฝายอํานวยการ (งานบริหารทั่วไป) 
โทร ๐-๒๒๒๓-๗๗๘๘ ตอ ๑๐๖, ๑๐๗ 
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓  
www.munsaving.com 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

ประจําป ๒๕๖๒ 
....................... 

 

  อาศัยอํานาจตามขอ ๙ ของระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยทุน
สงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๗ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไดมีมติเห็นชอบใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๒ ดังน้ี 
  ๑. ทุนการศึกษาประเภทท่ัวไป 
 ๑.๑ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ ช้ันละ ๑๑๐ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐.- บาท รวม ๕๕๐ ทุน 
เปนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ๑.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ ช้ันละ ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท รวม ๓๐๐ ทุน  
เปนเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท 
 ๑.๓ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ (สายสามัญ) ช้ันละ ๓๒ ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท รวม ๙๖ ทุน 
เปนเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท 
  รวมทุนการศึกษาประเภททั่วไป จํานวน ๙๔๖ ทุน เปนเงิน ๒,๑๘๖,๐๐๐.- บาท 
  ๒. ทุนการศึกษาประเภทตอเน่ือง 
 ๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑) จํานวน ๒๕ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท เปนเงิน 
๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. ๑) จํานวน ๒๕ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
เปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท  
 ๒.๓ ระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ ๑ จํานวน ๑๖ ทุน ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน 
๒๕๖,๐๐๐.- บาท  
  รวมทุนการศึกษาประเภทตอเน่ือง จํานวน ๖๖ ทุน เปนเงิน ๗๐๖,๐๐๐.- บาท 
  รวมทุนประเภทท่ัวไปและประเภทตอเน่ือง จํานวนท้ังสิ้น ๑,๐๑๒ ทุน เปนเงิน ๒,๘๙๒,๐๐๐.- บาท  
  ๓. หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พิจารณาจาก ผลการเรียน ๓๕% 
รายไดผูปกครอง ๔๐% และจํานวนบุตรของสมาชิก ๒๕%  
 สําหรับผูที่ไดรับทุนประเภทตอเน่ืองปที่ผานมา ระดับ ปวช. และ ปวส. ตองไดคะแนน
เกรดเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ จึงมีสิทธิไดรับทุน และระดับปริญญาตรีตองไดคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 
๒.๗๕ จึงมีสิทธิไดรบัทุน 
  ๔. ผูมีสิทธแิละคุณสมบัติของผูขอรับทุน 
 ผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด และยังมี
สถานะเปนสมาชิกอยูกอนวันที่สหกรณฯ ประกาศรายช่ือผูไดรับทุน ยกเวน สมาชิกสมทบ  
 ถาบิดาหรือมารดาตางเปนสมาชิกก็ใหผูที่มีเงินเดือนสูงกวาเปนผูย่ืนขอรับทุน  
 

/๕. หลักฐาน.... 



- ๒ - 
 

๕. หลักฐานการขอรับทุน 
      ๕.๑ สําเนารายงานผลการเรียนประจําป ๒๕๖๑ 
      ๕.๒ หนังสือรับรองการเปนนักเรียน/นักศึกษา และสูติบัตร   
      ๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิกสหกรณฯ 
      ๕.๔ หนังสือรับรองเงินเดือนของสมาชิกสหกรณฯ 

๖. กําหนดเวลาการยื่นขอรับทุน  
      ๖.๑ ประเภททั่วไป ต้ังแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
      ๖.๒ ประเภทตอเน่ือง ต้ังแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
      โดยใหสมาชิกที่ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตร ย่ืนหนังสือขอรับทุนตามแบบที่สหกรณฯ 
กําหนดตอตัวแทนสหกรณฯ แลวใหตัวแทนสหกรณฯ รวบรวมจัดสงใหสหกรณฯ หากพนกําหนดเวลาที่กําหนด
สหกรณฯ จะงดใหการพิจารณา 
 
 

  จึงประกาศมาเพื่อใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

                      
(นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 




