
หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

********** 
1. ทุนการศึกษา ก าหนดไว้ 3  ประเภท ดังนี ้

 ระดบัอนบุาล – ประถมศกึษา  จ านวนทนุละ  2,000.-  บาท 

 ระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเทา่  จ านวนทนุละ  2,500.-  บาท 

 ระดบัอนปุริญญา – ปริญญาตรี  จ านวนทนุละ  3,000.-  บาท 

2. คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธ์ิรับทุน 

 1. เป็นบุตรของสมาชิก แตไ่ม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

 2. เป็นบุตรของสมาชิกซึง่มีเงินเดือน ไม่เกินเดอืนละ 58,390.- บาท 

    (เงินเดือนขัน้สงูสดุของต าแหนง่ช านาญการ) 

 3. มีสขุภาพดี มีความประพฤติเรียบร้อย 

 4. ก าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษาของทางราชการ หรือสถานศกึษาเอกชนท่ีทางราชการรับรอง 

3. สมาชิกสหกรณ์ฯ คนหน่ึงจะขอรับทนุได้เพียง 1 ทุนเท่านัน้ แม้บิดา มารดา ตา่งเป็นสมาชิกก็จะได้รับการ 

         พิจารณาให้ได้รับทนุเพียง 1 ทนุ 

4. ในกรณีบุตรที่ศึกษาในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ( ป.6 เทอมสดุท้าย ให้สมาชิกยื่นขอรับทนุในระดบัชัน้มธัยม ) 

และบุตรท่ีศกึษาในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ( ม.6 เทอมสดุท้าย ให้สมาชิกยื่นขอรับทนุในระดบั       

อนปุริญญา – ปริญญาตรี) 

5. ผู้ขอรับทนุจะต้องย่ืนค าขอรับทนุตามแบบรับทุนและแนบหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน ดังนี ้

 1. กรอกแบบค าขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบุตรสมาชิกตามแบบของสหกรณ์ฯให้สมบูรณ์ 

 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสติูบตัร 

 3. หนงัสอืรับรองเงินเดือน หรือสลปิเงินเดือนของสมาชิก 

 4. ส าเนาช่ือบญัชีสมาชิก ธนาคารกรุงไทย จ ากดั หรือ กรณีสมาชิกกรมโยธาธิการและผงัเมืองเดิม 

      ธนาคารทหารไทย จ ากดั 

 

********** 



เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มท. 
 

 การส่งเอกสารค าขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มท. 

ประจ าปีการศึกษา 2561 สมาชิกสังกัดกรมราชทัณฑ์ และกรมโยธาธิการและผังเมือง               

ให้ส่งเอกสารค าขอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง ส าห รับสมาชิกสังกัดส านักงาน

ปลดักระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้ส่งเอกสารค าขอมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มท. 

โดยตรง ดงันี ้
 

1. สมาชิกสังกัดกรมราชทณัฑ์ 
 

ท่ีอยู่ กองการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายสวสัดิการ 

 กรมราชทณัฑ์ 

 (ทนุสง่เสริมการศึกษาบตุรประจ าปีการศึกษา 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มท.) 

 222 ถนนนนทบรีุ 1 ต าบลท่าใหญ่ 

 อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 

 

2. สมาชิกสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

ท่ีอยู่ กองการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายสวสัดิการ 

 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 (ทนุสง่เสริมการศึกษาบตุรประจ าปีการศึกษา 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มท.) 

 ฝ่ายสรรหาและประเมินบคุคล 

 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท 

 กรุงเทพฯ 10400 

 

 







 
ค ำขอรับทนุสง่เสริมกำรศกึษำบตุรสมำชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหำดไทย จ ำกดั 

ประจ ำปีกำรศกึษำ................................ 

     ทนุกำรศกึษำ ระดบั................................     

    เขียนท่ี.......................................... 

วนัท่ี.........เดือน.......................พ.ศ................. 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหำดไทย จ ำกดั 

 1.ช่ือบตุร.............................................................อำย.ุ.........ปี  เกิดวนัท่ี...................เดือน.. ................................พ.ศ............... 

อยู่บ้ำนเลขท่ี...................ถนน...............................ซอย......................................ต ำบล/แขวง........ .......................................................... 

อ ำเภอ/เขต................................................จงัหวดั.........................................................โทรศพัท์............................................................ 

 2.ช่ือบดิำ.........................................นำมสกลุ................................. .....หมำยเลขสมำชิก....................................อำย.ุ.............ปี 

ขณะนี ้  O มีชีวติอยู่  O ถึงแก่กรรม  รับรำชกำรในต ำแหน่ง.............................................มีเงินได้รำยเดือน............................... ..........บำท 

 3.ช่ือมำรดำ......................................นำมสกลุ......................................หมำยเลขสมำชิก....................................อำย.ุ.............ปี  

ขณะนี ้  O มีชีวติอยู่  O ถึงแก่กรรม  รับรำชกำรในต ำแหน่ง.............................................มีเงินได้รำยเดือน.........................................บำท 

 4. สถำนภำพของบดิำ-มำรดำ O ยงัอยู่ร่วมกนั O หย่ำ 

 5. ข้ำพเจ้ำมีพ่ีน้องร่วมบิดำ-มำรดำ จ ำนวน....................คนดงันี ้

ท่ี ช่ือ – นำมสกลุ ก ำลงัเรียนอยู่ชัน้ สถำนท่ีเรียน 

1    

2    

3    

 

 6. ข้ำพเจ้ำขอรับทนุกำรศกึษำของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหำดไทย จ ำกดั ประจ ำปีกำรศกึษำ................................... 

เพ่ือเข้ำเรียนในชัน้..............................โรงเรียน/มหำวทิยำลยั....................................................... ................................................ 

 7. ข้ำพเจ้ำได้ย่ืนหลกัฐำนประกอบค ำขอรับทนุมำด้วยแล้วดงันี  ้

  7.1  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือส ำเนำสตูบิตัร 

  7.2  หนงัสือรับเงินเดือนหรือสลปิเงินเดือนของสมำชิก 

  7.3  ส ำเนำช่ือบญัชีธนำคำรกรุงไทยเลขท่ี  สำขำ......................... 

                          ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  สำขำ......................... 

 



-2- 

 

 

     ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีควำมประพฤตเิรียบร้อย สขุภำพดี และมีคณุสมบตัถิกูต้อง ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหำดไทย จ ำกดั 

วำ่ด้วยกำรใช้ทนุสำธำรณประโยชน์ เพ่ือสง่เสริมกำรศกึษำบตุรสมำชิก ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2549 ทกุประกำร ข้ำพเจ้ำขอให้สญัญำวำ่ข้ำพเจ้ำจะตัง้ใจ 

ศกึษำเลำ่เรียนโดยเตม็สตปัิญญำและควำมสำมำรถจะประพฤตเิป็นคนดี และมีศีลธรรมอนัดีอยู่เสมอ 

 

 

 

           (ลงช่ือบตุร)...............................................ผู้ขอรับทนุ 

                         ................................................. 

 

 

              (ลงช่ือ)...............................สมำชิกเลขท่ี..................... 

             ............................................. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ค ำรับรองของผู้บงัคบับญัชำ 

( ตัง้แตร่ะดบัผู้อ ำนวยกำรกองหรือส ำนกัหรือเทียบเท่ำ ) 

 

 

ข้ำพเจ้ำ..............................................................................รับรำชกำรในต ำแหน่ง...................................... .................................... 

ระดบั...........................................................สงักดั........................ ........................เป็นผู้บงัคบับญัชำของ.....................................................  

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มท. หมำยเลขสมำชิก...............................................ขอรับรองวำ่ข้อควำมและเอกสำรประกอบในค ำขอรับทนุข้ำงต้น 

เป็นควำมจริงทกุประกำร 

 

 

 

         (ลงช่ือ).............................................ผู้บงัคบับญัชำ 

                ..................................................... 

         ต ำแหน่ง............................................... 

 


