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ค ำขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกและสมำชิกสมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีด่ิน จ ำกัด 

(โปรดอ่ำนรำยละเอียดด้ำนหลังให้ชัดเจนก่อนกรอกข้อควำม) 
 

เขียนที่.................................................... 
วันที่........................................................ 

ข้อ ๑ ข้าพเจ้า............................ .................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...................... ...  
อายุ.................ปี เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ  ต าแหน่ง.............................................................
ระดับ.............................................................งาน...................................ฝ่าย............................................... ....
ส านัก/กอง/ส านักงานที่ดิน................................ .............................. ...........................................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้............................................มีเงินได้รายเดือน ๆ ละ..................................บาท 
 

ข้อ ๒ คู่สมรสของข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส…………………………………….…………...…..…อายุ............ปี 
อาชีพ...........................................................สถานที่ท างาน....................................... ....................................... 
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่....................ถนน........ ........................................ต าบล/แขวง............................ ......................... 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด...................................................โทร...................................... 
มีเงินได้รายเดือน ๆ ละ.......................................บาท 
 

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าและคู่สมรส มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย รวม...........คน (บุตรที่อยู่ระหว่างการศึกษา
และไม่ได้อยู่ระหว่างการศึกษา) เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา เรียงล าดับดังนี้ 
(๑)  ชื่อ.................................... ....................อายุ.........ปี  สถานศึกษา........................................... ชั้น................ 
(๒)  ชื่อ............................................ ............อายุ.........ปี  สถานศึกษา........................................... ชั้น................ 
(๓)  ชื่อ............................................ ............อายุ.........ปี  สถานศึกษา........................................... ชั้น................  
(๔)  ชื่อ............................................ ............อายุ.........ปี  สถานศึกษา........................................... ชั้น................  
(๕)  ชื่อ............................................ ............อายุ.........ปี  สถานศึกษา........................................... ชั้น................  
(๖)  ชื่อ........................................................อายุ.........ปี  สถานศึกษา........................................... ชั้น................ 

 

(ถ้ำมีมำกกว่ำนี้ให้ท ำเป็นบัญชีรำยกำรต่อท้ำยค ำขอรับทุน ฯ) 
 
 

 
 



๒ 
 

ข้อ ๔ ข้าพเจ้าขอรับทุนการศึกษา ระดับ......................................... ......................................ให้แก่ 
บุตรของข้าพเจ้า ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส........................................................................................อายุ............ปี 
ปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ก าลังศึกษาระดับ................................................................ปีที่...............................
สถานศึกษา........................................................................ตั้งอยู่ในต าบล/แขวง....... ............................................
อ าเภอ/เขต...................................................................จังหวดั......... ..................................................................... 
ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศึกษาระดับ.........................................................................ปีที่..................................
สถานศึกษา.................................................. ......................ตั้งอยู่ในต าบล/แขวง...................................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................................มีผลการศึกษาครั้งหลังสุด 
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย......................... 
 

ข้อ ๕ ข้าพเจ้าขอให้โอนเงินทุนการศึกษาบุตรเข้าบัญชีธนาคาร....... .......................................... 
สาขา........................................................ชื่อบัญชี................................................. ...........................................
บัญชีเลขที่................................................................... 
 

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด เรื่อง การให้ทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจ าปี ๒๕๖๕ ขอรับรองว่าบุตรของข้าพเจ้าก าลังศึกษาอยู่ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนใดของกรมที่ดิน และข้อความที่กล่าวในค าขอรับทุนนี้ 
เป็นความสัตย์จริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานตามประกาศสหกรณ์มาเพ่ือประกอบการพิจารณา  
ด้วยแล้ว 
 
 
 ลงชื่อ.............................................................สมาชิกผู้ขอทุน 
       (............................................................) 

 
 
 
 
หมำยเหตุ  เมื่อผู้บังคับบัญชารับรองแล้ว สมาชิกสามารถส่งค าขอรับทุนฯ ให้กับสหกรณ์ โดยตรง 

ไม่ต้องรอให้หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการจัดส่ง.เพ่ือให้ค าขอรับทุนฯ ส่งถึงสหกรณ์ภายใน 
ก าหนดตามประกาศ (กรณีส่งทางไปรษณีย์ ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์) 

 

 
 
 

 



๓ 
 

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชำผู้ขอทุน 
(เอกสำรประกอบตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ำกัด 

เรื่อง  กำรให้ทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกและสมำชิกสมทบ ประจ ำปี ๒๕๖๕) 
 

ผู้รับรองต้องด ำรงต ำแหน่ง เช่น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือเทียบเท่ำ ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนหรือเทียบเท่ำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เดินส ำรวจออกโฉนดที่ดิน หัวหน้ำหน่วยจัดที่ดิน  
เจ้ำพนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนครหรือสำขำ เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดหรือสำขำหรือส่วนแยก ผู้จัดกำร
สหกรณ์  
 

วันที่......................................................... 
 

ข้าพเจ้า..............................................................ต าแหน่ง................................................ ............. 
ส านัก/กอง/ส านักงานที่ดิน................................................. ...........................................กรมที่ดิน ขอรับรองว่า 
นาย/นาง/น.ส........................................................... ........................เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 
ต าแหน่ง....................................... ................ระดับ..................................................งาน................. .................. 
สังกัดส านัก/กอง/ส านักงานที่ดินนี้จริง โดยได้รับเงินได้รายเดือน ๆ ละ .......................................................บาท 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................. 
                            (...........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................ 
 

 
 
 
 
หมำยเหตุ กรณี ผู้ขอทุนเข้ารับการฝึกอบรมที่สถานบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน ให้ผู้อ านวยการ 

กองฝึกอบรมเป็นผู้รับรอง ยกเว้น ผู้ขอทุนเป็นข้าราชการบ านาญไม่ต้องรับรอง แต่ให้แนบ 
สลิปเงินบ านาญเดือนล่าสุด 

 
 
 
 
 

 

 



๔ 
 

หนังสือรับรองเงินได้รำยเดือนของคู่สมรส 
(เอกสำรประกอบตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ำกัด 

เรื่อง  กำรให้ทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกและสมำชิกสมทบ ประจ ำปี ๒๕๖๕) 
 

ผู้รับรองต้องด ำรงต ำแหน่ง เช่น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือเทียบเท่ำ ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนหรือเทียบเท่ำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เดินส ำรวจออกโฉนดที่ดิน หัวหน้ำหน่วยจัดที่ดิน  
เจ้ำพนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนครหรือสำขำ เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดหรือสำขำหรือส่วนแยก ผู้จัดกำร
สหกรณ์ ผู้จัดกำรบริษัทห้ำงหุ้นส่วน หรือนำยจ้ำงของผู้มีเงินได้เป็นผู้รับรอง 
 

วันที่......................................................... 
 

ข้าพเจ้า..................................................................ต าแหน่ง................ ......................................... 
สถานที่ท างาน..................................... ............................................โทรศัพท์....................... ............................. 
ขอรับรองว่านาย/นาง/น.ส......................................................... ...................มีอาชีพ........................................ 
ต าแหน่ง.................................................................และมีเงินได้รายเดือน ๆ ละ.......... .......................บาท จริง 
 

 

(ลงชื่อ) ............................................................. 
                            (...........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................ 
 

กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้    ให้ผู้ขอทุนเป็นผู้รับรอง ตามแบบของสหกรณ์   ดังนี้ 
 

                                                                               วันที่......................................................... 
 

ข้าพเจ้า............................................................ต าแหน่ง................................... ............................ 
สังกัด............................................................................. ......................................ขอรับรองว่าคู่สมรสของข้าพเจ้า 
เป็นผู้ไม่มีรายได้ก่อนวันที่ยื่นค าขอรับทุนฉบับนี้  และหากปรากฏว่าข้อความที่ข้าพเจ้ารับรองเป็นความเท็จ  
ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางกรมที่ดินด าเนินการทางวินัยแก่ข้าพเจ้า 

 
 

(ลงชื่อ) ............................................................. 
                            (...........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................ 
 

หมำยเหตุ  คู่สมรสของผู้ขอทุนจะต้องมีหนังสือรับรองว่ามีเงินได้รายเดือน ๆ ละเท่าไร หรือไม่มีเงินได้ 
รายเดือน ตามแบบท้ายค าขอรับทุน 

 
 

 



๕ 
 

หนังสือรับรองผลกำรศึกษำของปี ๒๕๖๔ 
(เอกสำรประกอบตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ำกัด 

เรื่อง  กำรให้ทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกและสมำชิกสมทบ ประจ ำปี ๒๕๖๕) 
 

วันที่........................................................ 
 

ข้าพเจ้า............................................................. ............ต าแหน่ง...................................................... 
สถานศึกษา.......................................................... .......................................ซึ่งตั้งอยู่เลขที.่.................................... 
ถนน..........................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต..................... ..................... 
จังหวัด.....................................................โทรศัพท์......... ....................................... 

 
ขอรับรองว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส................................................................. 

ศึกษาอยู่ระดับ....................................................................................... ..........ปีที่................................................. 
ของสถานศึกษา.............................................................................................................. ....................................... 
มีผลการศึกษาครั้งหลังสุดในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย.................................. 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................. 
                            (...........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................ 
 
 

             ประทับตรำสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
หมำยเหตุ ผู้มีอ านาจในสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองพร้อมประทับตราสถานศึกษา ให้ผู้ขอทุน 

ใช้แบบหนังสือรับรองผลการศึกษาตามแบบท้ายค าขอรับทุนหรือแบบที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 

 
 

 
 



๖ 
 

หนังสือรับรองกำรศึกษำและรับรองควำมประพฤติจำกสถำนศึกษำปี ๒๕๖๕ 
(เอกสำรประกอบตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ำกัด 

เรื่อง  กำรให้ทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกและสมำชิกสมทบ ประจ ำปี ๒๕๖๕) 
 

วันที่....................................................... 
 

ข้าพเจ้า............................................................. ............ต าแหน่ง...................................................... 
สถานศึกษา.......................................................... .............................ซึ่งตั้งอยู่เลขที.่.............................................. 
ถนน..........................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต..................... ..................... 
จังหวัด.....................................................โทรศัพท์......... ....................................... 
 

ขอรับรองว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส................................................................. 
ศึกษาอยู่ระดับ....................................................................................... ..........ปีที่................................................. 
ของสถานศึกษา.................................................................................................... เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................. 
                            (...........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................ 
 
 

             ประทับตรำสถำนศึกษำ 
 
 

 
 
หมำยเหตุ ผู้มีอ านาจในสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองพร้อมประทับตราสถานศึกษา ให้ผู้ขอทุน 

ใช้แบบหนังสือรับรองการศึกษาและความประพฤติตามแบบท้ายค าขอรับทุนหรือแบบที่
สถานศึกษาก าหนด 

 

 

 


