
 
 

 
 
 
 
 
ที่  ว ๑๒๑/๒๕๖๒       สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
             ๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐  
 

      ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
 

เรื่อง  การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๒ 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา 
 

อางถึง หนังสือสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ที ่ว ๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

สิ่งที่สงมาดวย  ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
        ประจําป ๒๕๖๒    

  ตามหนังสือที่อางถึง สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดประกาศใหสมาชิกย่ืนขอรับ
ทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๒  น้ัน 
 

  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๗ ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไดมีมติ
เห็นชอบใหมอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๒ ดังน้ี 
  ๑. ประเภททั่วไป จํานวน ๙๔๖ ทุน เปนเงิน ๒,๑๘๖,๐๐๐.- บาท 
  ๒. ประเภทตอเน่ือง จํานวน ๙๐ ทุน เปนเงิน ๑,๑๔๖,๐๐๐.- บาท 
  รวมทุนประเภททั่วไป และประเภทตอเน่ือง ทั้งสิ้น ๑,๐๓๖ ทุน เปนเงิน ๓,๓๓๒,๐๐๐.- บาท 
(สามลานสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน) รายละเอียดตามประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
ที่สงมาพรอมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ในสังกัดไดทราบโดยทั่วกัน 
อน่ึง สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือผูไดรับทุนทุกประเภทไดที่ WWW.MUNSAVING.COM 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

         
(นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

 
 

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
โทร ๐-๒๒๒๓-๗๗๘๘ ตอ ๑๐๖ 
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓  
 

 

http://www.MUNSAVING.COM


 
 

 
 
 
 
         

 
ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

เรื่อง  การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๒ 
---------------------------- 

 

  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๗ ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   
ไดมีมติเห็นชอบใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๒ ดังน้ี 
  ๑. ประเภททั่วไป  
      ๑.๑ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ช้ันละ ๑๑๐ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐.- บาท 
รวม ๕๕๐ ทุน เปนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
      ๑.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ช้ันละ ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท 
รวม ๓๐๐ ทุน เปนเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท 
      ๑.๓ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 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. ประเภทตอเน่ือง 
      ๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑) จํานวน ๘ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท เปนเงิน 
๖๔,๐๐๐.- บาท 
      ๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๒) จํานวน ๘ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท เปนเงิน 
๖๔,๐๐๐.- บาท 
      ๒.๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๓) จํานวน ๘ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท เปนเงิน 
๖๔,๐๐๐.- บาท 
      ๒.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. ๑) จํานวน ๑๑ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
เปนเงิน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท 
      ๒.๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. ๒) จํานวน ๖ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
เปนเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท 
      ๒.๖ ระดับปริญญาตรี ปที่ ๑ จํานวน ๑๖ ทุน ๆ ละ ๑๖ ,๐๐๐ . - บาท เปนเงิน 
๒๕๖,๐๐๐.- บาท  
       ๒.๗ ระดับปริญญาตร ีปที่ ๒ จํานวน ๘ ทุน ๆ  ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๑๒๘,๐๐๐.- บาท  
       ๒.๘ ระดับปริญญาตร ีปที่ ๓ จํานวน ๑๐ ทุน ๆ  ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท  
       ๒.๙ ระดับปริญญาตร ีปที่ ๔ จํานวน ๑๐ ทุน ๆ  ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท  
       ๒.๑๐ ระดับปริญญาตร ีปที่ ๕ จํานวน ๓ ทุน ๆ  ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๔๘,๐๐๐.- บาท  
       ๒.๑๑ ระดับปริญญาตร ีปที่ ๖ จํานวน ๒ ทุน ๆ  ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เปนเงิน ๓๒,๐๐๐.- บาท  
  รวมทุนการศึกษาประเภทตอเน่ือง จํานวน ๙๐ ทุน เปนเงิน ๑,๑๔๖,๐๐๐.- บาท 
 

/รวมมีผูไดรับทุน.... 
 
 



 
 

- ๒ - 
 

  รวมมีผูไดรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๒ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๓๖ ทุน เปนเงิน 
๓,๓๓๒,๐๐๐.- บาท (สามลานสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน) 
 

  ทั้งน้ี สมาชิกทุกทานสามารถตรวจสอบรายช่ือผูไดรับทุนทุกประเภทไดที่ WWW.MUNSAVING.COM  
 

  จึงประกาศมาเพื่อใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ในสังกัดเทศบาลและ
เมืองพัทยาไดทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                    
 
 

   

(นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 

http://www.MUNSAVING.COM

