


 

 
 
 

ระเบียบสมาคมภรยิาทหารเรือ 
เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาแกบุ่ตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ 

ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
************************************** 

 

 สมาคมภริยาทหารเรือจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจ าปี ๒๕๖๓  
โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ  ทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนกรณีพิเศษ 
 

 ๑. ทุนส่งเสริมการศึกษา 
  ๑.๑ ผู้มีสิทธิขอทุนส่งเสริมการศึกษา 
   ๑.๑.๑  เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ (ผู้ที่เป็นภริยานายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร และช้ันประทวน  
ทั้งในและนอกประจ าการ) ครบ ๒ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป และเป็นภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ 
ซึ่งมีช้ันยศไม่เกินเรือเอก หรือ 
   ๑.๑.๒  เป็นสมาชิกสมทบตลอดชีพ (นายทหารเรือหญิงช้ันสัญญาบัตร และช้ันประทวน ลูกจ้างประจ า
ที่สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งไม่ใช่ภริยาทหารเรือ) ครบ ๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยสมาชิกสมทบดังกล่าว จะต้องมีรายได้ไม่สูงกว่า 
ผู้ที่มีช้ันยศเรือเอก 
  ๑.๒ ผู้มีสิทธิรับทุนส่งเสริมการศึกษา 
   ๑.๒.๑  เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ขอทุน 
   ๑.๒.๒  เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๓๙) 
   ๑.๒.๓  มีความประพฤติดี และเอาใจใส่ต่อการเรียน 
   ๑.๒.๔  ต้องมีผลการศึกษา (ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) โดยคิดจากคะแนนเฉล่ียสะสม 
          ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
     - ระดับอุดมศึกษา   ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
     - ระดับอาชีวศึกษา  ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
      - ระดับมัธยมศึกษา  ไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ 
     - ระดับประถมศึกษา  ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
 

 ๒. ทุนกรณีพิเศษ 
  ๒.๑  บุตรของข้าราชการทหารเรือที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน หรือทุพพลภาพ  
 ไม่สามารถปฏิบัติราชการได ้
  ๒.๒  บุตรของข้าราชการที่สังกัดกองทัพเรือ ที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยแจ้งความจ านง และให้การรับรอง 
 

 ๓. จ านวนเงินทุน 
  ๓.๑ ทุนส่งเสริมการศึกษา 
   ๓.๑.๑  ทุนระดับอุดมศึกษา   ทุนละ ๔,๐๐๐.- บาท 
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   ๓.๑.๒  ทุนระดับอาชีวศึกษา  ทุนละ ๓,๕๐๐.- บาท 
   ๓.๑.๓  ทุนระดับมัธยมศึกษา  ทุนละ ๓,๐๐๐.- บาท 
   ๓.๑.๔  ทุนระดับประถมศึกษา  ทุนละ ๒,๕๐๐.- บาท 
  ๓.๒ ทุนกรณีพิเศษ   
   ๓.๒.๑  บุตรของข้าราชการทหารเรือที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน หรือทุพพลภาพ
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
   ๓.๒.๒  บุตรของข้าราชการที่สังกัดกองทัพเรือ ที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยแจ้งความจ านง และให้
การรับรองพิจารณาให้เงินทุนเท่ากับทุนส่งเสริมการศึกษา 
 

 ๔.  กรณีที่ผู้สมัครขอทุน  มีสภาพความเป็นอยู่และฐานะทางครอบครัวที่สมควรได้รับการสงเคราะห์  
แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑.๑ , ๑.๒ และ ๒.๑  ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง ระดับ
ผู้อ านวยการกองขึ้นไปให้การรับรอง โดยแจ้งรายละเอียดของเหตุผลที่ขอรับการสงเคราะห์ เพื่อคณะกรรมการ 
ทุนการศึกษาของสมาคมภริยาทหารเรือ จะได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ   
  ในกรณีที่หน่วยต้นสังกัดของผู้สมัครขอทุน เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
จ านวนหลายคน ขอให้เรียงล าดับความจ าเป็นก่อนหลังด้วย โดยไม่ต้องพิจารณาถึงช้ันยศของบิดาหรือมารดา  
หรือระดับคะแนน 

 

 ๕. หลักฐานประกอบการสมัคร 
  ๕.๑ ใบสมัครขอทุนซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา ซึ่งรับราชการสังกัด
กองทัพเรือ 
  ๕.๒ รายงานผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) ของผู้รับทุน 
คะแนนเฉล่ียสะสมเมื่อส้ินปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โดยแสดงเป็นเกรดมิใช่ร้อยละ) ออกโดยสถานศึกษา หรือ
สถานศึกษาประทับตรา และรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๕.๓ ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
  ๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอทุน คู่สมรส และบุตรที่สมัครขอรับทุน   
  ๕.๕ ส าเนาทะเบียนสมรส 
  ๕.๖ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน ของบิดา/มารดา 
  ๕.๗ ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารบิดาหรือมารดาซึ่งรับราชการสังกัดกองทัพเรือ  
ยกเว้นกรณีบุตรผู้ขอรับทุนบรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป) ให้ใช้ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารของบุตร 
ที่สมัครขอรับทุน 
  ๕.๘ หลักฐานอื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................ ...... 

 ๖. ดาวน์โหลดใบสมัคร และก าหนดส่งใบสมัคร 
  ๖.๑ ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็ปไซต์  www.nwa.navy.mi.th 
  ๖.๒ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตามข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๘ ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึงส านักงาน
สมาคมภริยาทหารเ รือ (ภายในบริเวณกรมกิจการพลเ รือนทหารเ รือ)   เลขที่  ๒๐๐ ถนนมหาราช  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หรือส่งใบสมัครโดยตรงที่ส านักงานสมาคมภริยาฯ 
 
 

http://www.nwa.navy.mi.th/
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ได้ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   ทั้งนี้ หากหลักฐานไม่ครบจะไม่รับ 
การพิจารณา และถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันที่สมัคร 
 ๗. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนทั้ง ๒ ประเภท 

๗.๑ สมาชิกแต่ละคนมีสิทธ์ิขอทุนให้บุตรได้เพียง ๑ คน เท่านั้น   แต่มีสิทธ์ิส่งใบสมัครขอทุน 
ทั้งทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนกรณีพิเศษ 
  ๗.๒  คณะกรรมการทุนการศึกษาของสมาคมภริยาทหารเรือ จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือก  
ผู้รับทุนทั้ง ๒ ประเภท โดยค าตัดสินของคณะกรรมการทุนการศึกษาสมาคมภริยาทหารเรือ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ถือเป็นเด็ดขาด 

๗.๓  สมาคมภริยาทหารเรือจะประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนกรณีพิเศษ   
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ส านักงานสมาคมภริยาทหารเรือ และจะแจ้งไปยังหน่วยต้นสังกัดที่สมาชิก 
สมาคมภริยาฯ เสนอใบสมัครอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งประกาศรายช่ือลงเว็ปไซต์  www.nwa.navy.mi.th 
  ๗.๔ หากพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะก าหนด
จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้สมาชิกน าบุตรมารับทุนด้วยตนเอง พร้อมทั้ง 
น าบัตรสมาชิกสมาคมภริยาฯ มาแสดงด้วย แต่หากยังมีการแพร่ระบาดของโรคฯ จะด าเนินการโอนเงิน
ทุนการศึกษาตามหลักฐานเลขบัญชีที่ส่งมา หลังจากวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

             นาวาเอกหญิง   อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์ 

                    (อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์) 
               นายกสมาคมภริยาทหารเรือ 
 
 



 
ใบสมัครขอทุนการศึกษา 

ส าหรับบุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

เขียนที่……………….......................….…………………………….. 
วันที่………....……เดือน…………………….….…….…………..พ.ศ. ………………..….. 

เร่ือง ขอทุนการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ 

เรียน คณะกรรมการทุนการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

อ้างถึง ประกาศสมาคมภริยาทหารเรือ เร่ือง  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ 
 ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑.  รายงานผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของผู้รับทุน  (คะแนนเฉล่ียสะสมเมื่อส้ินปี 

 การศึกษา ๒๕๖๒  โดยแสดงเป็นเกรดมิใช่ร้อยละ) ออกโดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษา 
 ประทับตรา และรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ๒. ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
 ๓.   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอทุน คู่สมรส และบุตรที่สมัครขอรับทุน 

  ๔. ส าเนาทะเบียนสมรส   
 ๕.   หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน ของบิดา/มารดา 
 ๖. ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารบิดาหรือมารดาซึ่งรับราชการสังกัดกองทัพเรือ 
ยกเว้นกรณีบุตรผู้ขอรับทุนบรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป) ให้ใช้ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารของบุตร 
ที่สมัครขอรับทุน 
 ๗.   หลักฐานอื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………… 

 ด้วย ดิฉันมีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาให้แก่บุตรช่ือ....……………………………………..…..……….……... 
นามสกุล………….………...………….…………อาย…ุ.……….…ปี จบการศึกษาช้ัน……………………………………....…..……….....
สถานศึกษา………………………..……..………….………..…………จะศึกษาต่อช้ัน.................................................................. 
สถานศึกษา…………..…………………..….…...…..…………...….ตามหลักฐานที่แนบ โดยขอเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา
ดังนี้ 

 ดิฉันช่ือ………………..…………........นามสกุล……..……….………............…..หมายเลขสมาชิก…………............... 
อาชีพ………………….….….…..……..ต าแหน่ง………….…...……...…….………..………….……สังกัด……….………..………………… 
มีรายได้เดือนละ………………….…………………….....….…… รับสุทธิเดือนละ…………………..……………….……………………… 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ / บ้าน / ที่ท างาน)……………………………...………………………..........………………………………. 
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 สามี (ยศ)……………………… ช่ือ……………………………...……..…..นามสกุล…………….………………..………...…
ต าแหน่ง………………………...…….……………..……..…….……….…….สังกัด………………..……..…………………..…………………..
มีรายได้เดือนละ……..……………….……….…………...…..……รับสุทธิเดือนละ……………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ท างานกองทัพเรือ ๕ ตัว ที่ติดต่อได้จริง)…………...………………….……………………………………….. 
ถึงแก่กรรมแล้วเนื่องจาก………………….….……….…เมื่อวันที่………….……เดือน……………...….………..พ.ศ……………………
หรือทุพพลภาพ……………………………………………..เมื่อวันที่…………....…เดือน…………………….….…พ.ศ………..………….. 
 

 เหตุผลที่ขอรับทุนการศึกษา ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 
  จ านวนบุตร……………….คน      ประกอบอาชีพแล้ว……..…...……คน      ก าลังศึกษา……............คน 
 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………………………………….…..…..ซอย………………….........…….…………..…………………..
ถนน…………………..…………..….…………...ต าบล………………..……..…………………..อ าเภอ…………….….……………………….
จังหวัด……..……………………............…………………. ซึ่งเป็นบ้านพักของตนเอง / เป็นบ้านเช่า / เป็นบ้านอาศัยผู้อื่นอยู่ 
เป็นบ้านของทางราชการ (ขีดข้อความที่ไม่ต้องการออก) 
 

 ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 

          (ลงช่ือ)…………..……………………………………………. 

          (…………………..……………………………..…) 
               สมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือรับรองของต้นสังกัด 
 

  ข้าพเจ้า (ยศ ช่ือ สกุล) ……………………..……………….……………………………………………………………..… 

ต าแหน่ง………….………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอรับรองว่า…………………..………………………….…………… เป็นบุตรของ……………………………………………………………….
และ………………………………………………………………..…………... สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมภริยาทหารเรือ 
 

      (ลงช่ือ)…………………………………………………… 

       (…………………………………..……………) 

      ต าแหน่ง……………………………………………………………... 

      วันที่………………เดือน……………....………….พ.ศ. …………..… 
 
 
 
 
หมายเลขโทรศัพท์  (ที่ท างานกองทัพเรือ ๕ ตัว) ที่ติดต่อได้จริง 
โทร. ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


