ที่ ว ๓๒/๒๕๕๙

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๕๙
เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจําป ๒๕๕๙
สิ่งที่สงมาดวย ๒. แบบขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๕๙
ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ชุดที่ ๔๔ ไดมีมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๕๙
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยพนัก งานเทศบาล จํากัด เรื่อง การใหทุนสง เสริม การศึก ษาบุตรสมาชิ ก
ประจําป ๒๕๕๙ ที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสมาชิกในสังกัดทราบโดยทั่วกัน สมาชิกสามารถ Download แบบขอรับทุน
สงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๕๙ ไดที่ WWW.MUNSAVING.COM
ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร จักกะพาก)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

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

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจําป ๒๕๕๙
.......................
ดวยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ไดมีม ติ
เห็นชอบใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. ทุนการศึกษาประเภททั่วไป
๑.๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ ชั้นละ ๑๑๐ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐.- บาท รวม ๕๕๐ ทุน
เปนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ ชั้นละ ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๒๕๐๐.- บาท รวม ๓๐๐ ทุน
เปนเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ (สายสามัญ) ชั้นละ ๓๒ ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท รวม
๙๖ ทุน เปนเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท
รวมทุนการศึกษาประเภททั่วไปทั้งสิ้น ๙๔๖ ทุน เปนเงิน ๒,๑๘๖,๐๐๐.- บาท
๒. ทุนการศึกษาประเภทตอเนื่อง
๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑) จํานวน ๒๕ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท เปนเงิน
๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ๑) จํานวน ๒๕ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
เปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๒.๓ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ นป ที่ ๑ จํ า นวน ๑๖ ทุ น ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เป น เงิ น
๒๕๖,๐๐๐.- บาท
รวมทุนการศึกษาประเภทตอเนื่อง จํานวน ๖๖ ทุน เปนเงิน ๗๐๖,๐๐๐.- บาท
รวมทุนประเภททั่วไปและประเภทตอเนื่อง จํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๑๒ ทุน เปนเงิน ๒,๘๙๒,๐๐๐.- บาท
๓. หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พิจารณาจาก ผลการเรียน
๒๕% รายไดผูปกครอง ๕๐% และจํานวนบุตรของสมาชิก ๒๕%
๔. ผูมีสิทธิขอรับทุน
ผูมีสิทธิขอรับ ทุนจะตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ยกเวน
สมาชิกสมทบ
/๕. หลักฐาน....

-๒๕. หลักฐานการขอรับทุน
๕.๑ สําเนารายงานผลการเรียนประจําป ๒๕๕๘
๕.๒ หนังสือรับรองการเปนนักเรียน/นักศึกษา และสูติบัตร
๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิกสหกรณฯ
๕.๔ หนังสือรับรองเงินเดือนของสมาชิกสหกรณฯ
๖. กําหนดเวลาการยื่นขอรับทุน
๖.๑ ประเภททั่วไป ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๖.๒ ประเภทตอเนื่อง ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยใหส มาชิก ที่ยื่นขอรับ ทุนการศึก ษาบุตร ยื่นหนังสือขอรับ ทุนตามแบบที่ส หกรณฯ
กําหนดตอตัวแทนสหกรณฯ แลวใหตัวแทนสหกรณฯ รวบรวมจัดสงใหสหกรณฯ หากพนกําหนดเวลาที่กําหนด
สหกรณฯ จะงดใหการพิจารณา
จึงประกาศมาเพื่อใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจรินทร จักกะพาก)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจําปี 2559
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
ยื่นขอรับทุนประเภททั่วไป
 ระดับประถมศึกษา 2 – 6

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ข้าพเจ้ามีบุตร จํานวน...........................คน และขอยื่นแบบขอรับทุนให้แก่บุตร จํานวน........................คน ดังนี้
ชื่อ.................................................................................อายุ.............ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับ/ชั้น...........................................
ผลการเรียน ปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนร้อยละ............................................ เกรดเฉลี่ย.......................................................
ยื่นขอรับทุนประเภทต่อเนื่อง
 ระดับ ปวช.  ระดับ ปวส.

 ระดับ ปริญญาตรี

ชื่อ................................................................................อายุ.................ปี กําลังเข้ารับการศึกษาระดับ........................................
สาขา/คณะ.........................................................................วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย.....................................................................
ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยสะสม..........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...............................................สมาชิก
(...................................................................)

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บังคับบัญชา
(..................................................................)
ตําแหน่ง....................................................
ผู้อํานวยการกอง/ปลัดเทศบาล

หมายเหตุ 1. กําหนดการยื่นขอรับทุน
- ประเภททั่วไป ระดับ ป. 2 ถึง ม. 6 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
- ประเภทต่อเนื่อง ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
2. สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.munsaving.com
*สหกรณ์ฯ จะถือเอาวันและเวลาที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสําคัญ หากพ้นกําหนดจะไม่รับพิจารณาแบบขอรับทุนฯ
**หลักฐานการยื่นขอรับทุน สําเนาสมุดรายงานผลการเรียนประจําปี, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (บิดา/มารดา), หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบัน, หนังสือรับรองเงินเดือนของสมาชิกจากต้นสังกัด, สูติบัตรของบุตรที่ขอรับทุน
***สําหรับผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องให้ส่งแบบขอรับทุนตามปกติ และให้ส่งรายงานผลการศึกษาในปีที่ผ่านมา พร้อมหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

