
 
 
 
 
 
ที่ ว ๕๔/๒๕๖๑        สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
         ๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

      ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๑ 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา 
 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
    ประจําป ๒๕๖๑ 
สิ่งที่สงมาดวย  ๒. แบบขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๑ 
           

  ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ชุดที่ ๔๖ ไดมีมติ 
ในการประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อวันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๑ 
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๑ 
ที่สงมาพรอมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสมาชิกในสังกัดทราบโดยทั่วกัน สมาชิกสามารถ Download แบบขอรับทุน
สงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๑ ไดที่ WWW.MUNSAVING.COM 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

                    
(นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

 
 
 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
โทร ๐-๒๒๒๓-๗๗๘๘ ตอ ๑๐๑ 
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓  
www.munsaving.com 
 
 
 
 
 

 

http://www.MUNSAVING.COM
http://www.munsaving.com


 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก 

ประจําป ๒๕๖๑ 
....................... 

 

  ดวยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๖ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไดมีมติ
เห็นชอบใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๑ 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 จึงมีสิทธิไดรับทุน 
  ๔. ผูมีสิทธแิละคุณสมบัติของผูขอรับทุน 
 ผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด และยังมี
สถานะเปนสมาชิกอยูกอนวันที่สหกรณฯ ประกาศรายช่ือผูไดรับทุน ยกเวน สมาชิกสมทบ  
 ถาบิดาหรือมารดาตางเปนสมาชิกก็ใหผูที่มีเงินเดือนสูงกวาเปนผูย่ืนขอรับทุน  
 

/๕. หลักฐาน.... 
 



- ๒ - 
 

๕. หลักฐานการขอรับทุน 
      ๕.๑ สําเนารายงานผลการเรียนประจําป ๒๕๖๐ 
      ๕.๒ หนังสือรับรองการเปนนักเรียน/นักศึกษา และสูติบัตร   
      ๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิกสหกรณฯ 
      ๕.๔ หนังสือรับรองเงินเดือนของสมาชิกสหกรณฯ 

๖. กําหนดเวลาการยื่นขอรับทุน  
      ๖.๑ ประเภททั่วไป ต้ังแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
      ๖.๒ ประเภทตอเน่ือง ต้ังแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
      โดยใหสมาชิกที่ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตร ย่ืนหนังสือขอรับทุนตามแบบที่สหกรณฯ 
กําหนดตอตัวแทนสหกรณฯ แลวใหตัวแทนสหกรณฯ รวบรวมจัดสงใหสหกรณฯ หากพนกําหนดเวลาที่กําหนด
สหกรณฯ จะงดใหการพิจารณา 
 
 

  จึงประกาศมาเพื่อใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

                    
(นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจําปี 2561 
 

 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด 
 

     1. ข้าพเจ้า.........................................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด 
เลขทะเบียนที่.............................. อัตราเงินเดือน.....................................บาท ตําแหน่ง................................................................ 
ระดับ..............กอง.................................................เทศบาล.........................................................อําเภอ......................................... 
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
     2. คู่สมรสชื่อ......................................................................................... เงินได้รายเดือน..................................................บาท 
ประกอบอาชีพ....................................สถานที่ปฏิบัติงาน........................................................โทรศัพท์มือถือ................................ 

� คู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด เลขทะเบียนที่........................................................ 

� คู่สมรสไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด 
 
 

ย่ืนขอรับทุนประเภททั่วไป 
     � ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6     � ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3     � ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

     ข้าพเจ้ามีบุตรทั้งหมด จํานวน...........................คน และขอยื่นแบบขอรับทุนให้แก่บุตร จํานวน........................คน ดังนี้ 
 

    ชื่อ.................................................................................อายุ.............ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับ/ชั้น........................................... 
    ผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนร้อยละ............................................ เกรดเฉลี่ย.......................................................  
ย่ืนขอรับทุนประเภทต่อเน่ือง 
     � ระดับ ปวช.     � ระดับ ปวส.     � ระดับ ปริญญาตรี       
 

   ชื่อ................................................................................อายุ.......................ปี กําลังศึกษาระดับ/ชั้น............................................  
   สาขา/คณะ.........................................................................วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย..................................................................... 
   ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยสะสม.......................................... 
 

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงชื่อ)...............................................สมาชิก                  (ลงชื่อ)...................................................ผู้บังคับบัญชา 
(...................................................................)                       (..................................................................) 
                                                                             ตําแหน่ง.................................................... 
                                                                                 ผู้อํานวยการกอง/สํานัก/ปลัดเทศบาล 
 

หมายเหตุ  1. กําหนดการยื่นขอรับทุน 
                  - ประเภททั่วไป ระดับ ป. 2 ถึง ม. 6 ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
                  - ประเภทต่อเน่ือง ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี  ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
                2. สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.munsaving.com และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
*สหกรณ์ฯ จะถือเอาวันและเวลาท่ีไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสําคัญ หากพ้นกําหนดจะไม่รับพิจารณาแบบขอรับทุนฯ 
**หลักฐานการยื่นขอรับทุน สําเนาสมุดรายงานผลการเรียนประจําปี, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (บิดา/มารดา), หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน 
   นักศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบัน, หนังสือรับรองเงินเดือนของสมาชิกจากต้นสังกัด, สูติบัตรของบุตรทุกคน กรณีมีบุตรหลายคน  
***ทุนต่อเน่ือง ระดับ ปวช. 1 ใช้ผลการเรียนของ ม.3, ระดับ ปวส. 1 ใช้ผลการเรียนของ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า 
     และปริญญาตรี ปีที่ 1 ใช้ผลการเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า 
****สําหรับผู้ที่ได้รับทุนต่อเน่ืองปีที่ผ่านมาให้ส่งแบบขอรับทุนตามปกติ พร้อมผลการศึกษา และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 

“สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ หากสมาชิกยื่นขอรับทุนภายหลังวันที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์”  


