
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด�านการศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
                                                         เลขท่ีสมาชิก........................กลุ�มท่ี .......... 

                       วันท่ี .............. เดือน ..................................... พ.ศ. ....................... 

1.  ข�อมูลป'จจุบัน ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... นามสกุล............................................................................................ 
สังกัด โรงเรียน/กลุ�ม ............................................................................................................... จังหวัด ................................... ตําแหน�ง .......................................... 
วัน/เดือน/ป( เกิด ..................................................... อายุ ............ ป(  วันท่ีบรรจเุข�าทํางาน ........................................ เงินรายได� .................................บาท/เดือน 
ท่ีอยู�ป,จจุบันเลขท่ี ................... หมู�ที่ ............ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ...............................................แขวง/ตําบล ...........................................
เขต/อําเภอ ................................................... จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย2 .................................. โทรศัพท2 ........................................... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน                   

2.  การสมัคร ข�าพเจ�าขอสมัครเข�าเป6นสมาชิกกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด�านการศึกษา โดยได�ทราบระเบียบคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ว�าด�วยทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานศาสนการด�านการศึกษา พ.ศ. 2558  และตกลงท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบฯ ทุกประการ 

3.  การหักเงิน ข�าพเจ�าขอให�นายจ�างหักเงินสะสมจากค�าจ�างของข�าพเจ�าทุกๆ งวดการจ�ายค�าจ�าง ตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบกองทุนฯ แล�วนําส�งเข�ากองทุน     
ตามระเบียบฯ ท่ีกําหนดไว� 

4.  ผู�รับผลประโยชน* ข�าพเจ�าขอระบุบุคคลผู�มีสิทธิรับประโยชน2ทั้งส้ินของข�าพเจ�าในกรณีที่ข�าพเจ�าเสียชีวิต ตามรายละเอียดและอัตราส�วนดังต�อไปน้ี 
1. ช่ือผู�รับผลประโยชน2 .......................................................................................................................................... เกี่ยวข�องเป6น ................................  

ท่ีอยู� .......................................................................................................................................................................................โดยให�ได�รับส�วนแบ�งจํานวน .............. % 
2. ช่ือผู�รับผลประโยชน2 .......................................................................................................................................... เกี่ยวข�องเป6น ................................ 

ท่ีอยู� .......................................................................................................................................................................................โดยให�ได�รับส�วนแบ�งจํานวน .............. % 
3. ช่ือผู�รับผลประโยชน2 .......................................................................................................................................... เกี่ยวข�องเป6น ................................ 

ท่ีอยู� .......................................................................................................................................................................................โดยให�ได�รับส�วนแบ�งจํานวน .............. %
 ในกรณีข�าพเจ�าไม�ได�ระบุเง่ือนไขไว� หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ไม�ชัดเจนหรืออาจตีความได�หลายนัย ให�คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรให�แก�ผู�รับ
ผลประโยชน2ตามส�วนเท�าๆกัน และสําหรับในกรณีเป6นการจ�ายตามส�วนเท�าๆ กัน ถ�าผู�รับผลประโยชน2คนหน่ึงคนใดได�ถึงแก�กรรม ให�คณะกรรมการบริหารกองทุน       
กระจายให�แก�ผู�รับผลประโยชน2ที่ยังมีชีวิตอยู�ตามส�วนเท�าๆ กัน 
5.  นายจ�าง ยินยอมจ�ายเงินสมทบเงินเข�ากองทุนฯ ให�แก�ผู�สมัคร ตามระเบียบฯ  
6.  คํายืนยัน ข�าพเจ�าได�รับทราบและเข�าใจข�อกําหนดต�างๆ ในระเบียบฯ แล�ว และข�าพเจ�าตกลงท่ีจะปฏิบัติตามข�อกําหนดต�างๆ ในระเบียบฯ ท้ังท่ีมีผลใช�บังคับอยู�

ในป,จจุบันและท่ีจะได�มีการแก�ไขเปล่ียนแปลงในภายหน�าทุกประการ 
 

             (ลงช่ือ) .......................................................................... ผู�สมัคร       
                                    ( .............................................................................)        
 

                                                                                        (ลงช่ือ) ............................................................................. ผู�อํานวยการโรงเรียน      
                                                                                                ( .............................................................................)       
  
7. ตรวจสอบแล�วเป6นผู�มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ มีสิทธิสมัครเป6นสมาชิกได� 

     (ลงชื่อ) .................................................................................. ผู�รับรอง 
            ( ..................................................................................) 
                   อนุกรรมการและเลขานกุารบริหารกองทุน 
         วนัที่ ............................................................................... 

8. รับรองข�อมูล  

    (ลงชื่อ) .................................................................................. ผู�รับรอง 
            ( ..................................................................................) 
                     ประธานอนุกรรมการบริหารกองทนุ 
         วนัที่ ............................................................................... 

9. ได�ตรวจสอบแล�วและเห็นควรอนุมัต ิ
ให�เข�าเป6นสมาชิกกองทนุได�ตั้งแต� .............................................. 
 
(ลงชื่อ) .....................................................................ผู�ตรวจสอบ 
       ( .................................................................... ) 
      วนัที่ ................................................................ 

10. อนุมัติ 
 

(ลงชื่อ) ..............................................................            (ลงชือ่) .............................................................. 
        (..............................................................)                   (..............................................................) 
           เลขานุการกรรมการบริหารกองทนุ                             ประธานกรรมการบริหารกองทุน 
       วันที่ .....................................................                     วันที่ ........................................................ 

1x1.5 น้ิว 

เอกสารประกอบการสมัคร 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาทะเบียนบ�าน 
สําเนาใบแต�งต้ัง 
รูปถ�ายหน�าตรงขนาด 1x1.5 นิ้ว 2 ใบ 

ฆราวาส 



ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด�านการศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
                                                         เลขท่ีสมาชิก........................กลุ�มท่ี .......... 

                       วันท่ี .............. เดือน ..................................... พ.ศ. ....................... 

1.  ข�อมูลป'จจุบัน อาตมาภาพ ....................................................................................... ฉายา ....................................................................................................... 
สังกัด โรงเรียน ......................................................................................................................... จังหวัด ................................... ตําแหน�ง ........................................ 
วัน/เดือน/ป( เกิด ........................................ อายุ ............ ป(  พรรษา ............. วันท่ีรับตําแหน�ง .....................................ค�าตอบแทน...........................บาท/เดือน  
ท่ีอยู�ป,จจุบัน วัด……………………………………….......………...………….เลขท่ี ............... หมู�ที่ ............ ตรอก/ซอย ................................... ถนน ....................................
แขวง/ตําบล .........................................เขต/อําเภอ ................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย2 .................................. 
โทรศัพท2 ............................................................ เลขบัตรประจําตัวประชาชน                   
2.  การสมัคร ข�าพเจ�าขอสมัครเข�าเป6นสมาชิกกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด�านการศึกษา โดยได�ทราบระเบียบคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ว�าด�วยทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานศาสนการด�านการศึกษา พ.ศ. 2558  และตกลงท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบฯ ทุกประการ 
3.   การหักเงิน ข�าพเจ�าขอให�นายจ�างหักเงินสะสมจากค�าจ�างของข�าพเจ�าทุกๆ งวดการจ�ายค�าจ�าง ตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบกองทุนฯ แล�วนําส�งเข�ากองทุน     

ตามระเบียบฯ ท่ีกําหนดไว� 
4. ผู�รับผลประโยชน* ข�าพเจ�าขอระบุบุคคลผู�มีสิทธิรับประโยชน2ทั้งส้ินของข�าพเจ�าในกรณีที่ข�าพเจ�าเสียชีวิต ตามรายละเอียดและอัตราส�วนดังต�อไปน้ี 

1. ช่ือผู�รับผลประโยชน2 .......................................................................................................................................... เกี่ยวข�องเป6น ................................  
ท่ีอยู� .................................................................................................................................................................. ................โดยให�ได�รับส�วนแบ�งจํานวน .............. % 

2. ช่ือผู�รับผลประโยชน2 .......................................................................................................................................... เกี่ยวข�องเป6น ................................ 
ท่ีอยู� ...................................................................................................................................................................................โดยให�ได�รับส�วนแบ�งจํานวน .............. % 

3. ช่ือผู�รับผลประโยชน2 .......................................................................................................................................... เกี่ยวข�องเป6น ................................ 
ท่ีอยู� ...................................................................................................................................................................................โดยให�ได�รับส�วนแบ�งจํานวน .............. %

 ในกรณีข�าพเจ�าไม�ได�ระบุเง่ือนไขไว� หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ไม�ชัดเจนหรืออาจตีความได�หลายนัย ให�คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรให�แก�ผู�รับ
ผลประโยชน2ตามส�วนเท�าๆกัน และสําหรับในกรณีเป6นการจ�ายตามส�วนเท�าๆ กัน ถ�าผู�รับผลประโยชน2คนหน่ึงคนใดได�ถึงแก�กรรม ให�คณะกรรมการบริหารกองทุน       
กระจายให�แก�ผู�รับผลประโยชน2ที่ยังมีชีวิตอยู�ตามส�วนเท�าๆ กัน 
5. นายจ�าง ยินยอมจ�ายเงินสมทบเงินเข�ากองทุนฯ ให�แก�ผู�สมัคร ตามระเบียบฯ  
6. คํายืนยัน ข�าพเจ�าได�รับทราบและเข�าใจข�อกําหนดต�างๆ ในระเบียบฯ แล�ว และข�าพเจ�าตกลงท่ีจะปฏิบัติตามข�อกําหนดต�างๆ ในระเบียบฯ ท้ังท่ีมีผลใช�บังคับอยู�
ในป,จจุบันและท่ีจะได�มีการแก�ไขเปล่ียนแปลงในภายหน�าทุกประการ 
 

             (ลงช่ือ) .......................................................................... ผู�สมัคร       
                                    ( .............................................................................)        
 

                                                                                        (ลงช่ือ) ............................................................................. ผู�อํานวยการโรงเรียน      
                                                                                                ( .............................................................................)       
  
7.       ตรวจสอบแล�วเป6นผู�มีคุณสมบัตติามระเบียบฯ มีสทิธิสมัครเป6นสมาชกิได� 

     (ลงชื่อ) .................................................................................. ผู�รับรอง 
            ( ..................................................................................) 
                   อนุกรรมการและเลขานกุารบริหารกองทุน 
         วนัที่ ............................................................................... 

8. รับรองข�อมูล  

    (ลงชื่อ) .................................................................................. ผู�รับรอง 
            ( ..................................................................................) 
                     ประธานอนุกรรมการบริหารกองทนุ 
         วนัที่ ............................................................................... 

9       ได�ตรวจสอบแล�วและเห็นควรอนุมัต ิ
ให�เข�าเป6นสมาชิกกองทนุได�ตั้งแต� .............................................. 
 
(ลงชื่อ) .....................................................................ผู�ตรวจสอบ 
       ( .................................................................... ) 
      วนัที่ ................................................................ 

 10.อนุมัติ 
 

(ลงชื่อ) ..............................................................            (ลงชือ่) .............................................................. 
        (..............................................................)                   (..............................................................) 
           เลขานุการกรรมการบริหารกองทนุ                             ประธานกรรมการบริหารกองทุน 
       วันที่ .....................................................                     วันที่ ........................................................ 

1x1.5 น้ิว 

เอกสารประกอบการสมัคร 
สําเนาใบสุทธ ิ
สําเนาใบแต�งต้ัง 
รูปถ�ายหน�าตรงขนาด 1x1.5 นิ้ว 2 ใบ 

พระภิกษุ 




