สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
รายละเอียดการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก
**********************************
1. ประเภททุนมี 3 ระดับ คือ
1.1 ระดับประถมต้น
ทุนละ
2,000.00 บาท
1.2 ระดับมัธยมศึกษา
ทุนละ
3,000.00 บาท
1.3 ระดับอุดมศึกษา
ทุนละ
4,000.00 บาท
2. คุณสมบัติ
2.1 เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
2.2 ทุกระดับต้องมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.4 มีสุขภาพดี
2.5 กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันของทางราชการหรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
2.6 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีที่ยื่นขอรับทุน
2.7 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ติดต่อกันทุกปี
2.8 สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิ์ขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน ถ้าบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกให้ได้รับเพียง 1 ทุน
3. เอกสารประกอบการขอรับทุน
3.1 สาเนาหนังสือรับรองผลการเรียนปีที่ผ่านมาแล้ว
ทุนระดับประถมต้น
( ชั้นประถมต้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนอนุบาล )
ทุนระดับมัธยมศึกษา
( ใช้ผลการเรียนมัธยม )
ทุนระดับอุดมศึกษา
( ใช้ผลการเรียนอุดมศึกษา )
3.2 สาเนาบัตรข้าราชการของสมาชิก
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตรสมาชิก
3.4 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
4. ให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครขอรับทุนให้ครบถ้วน
5. การพิ จ ารณาให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ และหลั ก เกณฑ์ ข้ า งต้ น หากเสนอมาไม่ ต รงตามหลั ก เกณฑ์
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ ประกอบด้ ว ย พ.ต.อ.ภู มิ พั ฒ น์ ภั ท รศรี ว งษ์ ชั ย เป็ น ประธาน
คณะกรรมการศึกษาฯ,พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ์,พ.ต.อ.สัมภาษณ์ ศรีจันทึก,พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา เป็นกรรมกา ร
และพ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม เป็นเลขานุการ จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ ให้แต่ละ สภ. ส่งรายชื่อผู้ขอรับทุนและเอกสารประกอบให้สหกรณ์ฯ พร้อมสาเนารายงานการประชุม
ในการพิจารณาขอรับทุนภายในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ในเวลาทาการ

-2หมายเหตุ
1. สาหรับบุตรสมาชิกที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาเนื่องจากใช้วุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษาขอรับทุน
2. สาหรับบุตรสมาชิกที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา เนื่องจากใช้วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขอรับทุน
3. สาหรับบุตรสมาชิกที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้วุฒิการศึกษาของระดับอนุบาล
ขอรับทุนในระดับประถมศึกษาได้โดยอนุโลม
4. สาหรับข้าราชการตารวจผู้ใดที่ช่วยราชการ สภ. หรือแผนกงานใด ให้ยื่นคาร้องขอรับเงินทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ตนสังกัดอยู่
**********************************

สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์
**********************************
ประเภททุน

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

อุดมศึกษา

ประวัติผู้ขอรับทุน
ชื่อผู้ขอรับทุน.................................................................................................อายุ ………….ปี
เป็นบุตรคนที่………………………ของครอบครัว มีพี่น้องทั้งหมด…………………………..คน
กาลังศึกษาอยู่ชั้น…………………………โรงเรียน………………………………………………
เคยได้รับทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจฯ นี้มาแล้วหรือไม่
เคย
จานวน…………….ครั้ง
ไม่เคย
ประวัติของบิดามารดา
ชื่อบิดา………………………………………………อายุ…………ปี สังกัด……………………
ชื่อมารดา……………………………………………อายุ…………ปี อาชีพ……………………
บิดาเป็นสมาชิกสหกรณ์………………….ปี
มารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์………………..ปี
ที่อยู่อาศัย

อยู่เป็นส่วนตัว
อยู่บ้านพักราชการ
อยู่บ้านเช่าแต่เบิกเงินคืนได้
อยู่บ้านเช่าแต่เบิกเงินคืนไม่ได้
อยู่รวมกับเครือญาติ
ลงชื่อ…………………………………………บิดา / มารดาผู้ขอรับทุน
(………………………………………...)

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
……………………………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………….
(…………………………………………..)

วงเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562 ที่แต่ละสภ. จะได้รับ
จานวนทุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
ที่จะได้รับ

1. สหกรณ์ฯ
2. ภ.จว.บุรีรัมย์
- ฝอ.,สง.ผบก.และพลขับ,ฝอ.งาน 1-7,สื่อสาร,
กลุ่มงานสอบสวน , ศอ.ปส.,ศอ.จร.
- อานวยการสืบสวน,ชุดปฏิบตั ิการสืบสวน,191,
นปพ.,EOD

3. สภ.เมืองบุรีรัมย์
4. สภ.บ้านด่าน
5. สภ.หนองสองห้อง
6. สภ.นางรอง
7. สภ.หนองไทร
8. สภ.ประโคนชัย
9. สภ.บ้านบัว
10. สภ.ลาปลายมาศ
11. สภ.ทะเมนชัย
12. สภ.ละหานทราย
13. สภ.ถาวร
14. สภ.หนองกี่
15. สภ.พุทไธสง
16. สภ.สตึก
17. สภ.บ้านกรวด
18. สภ.โนนเจริญ

จานวนทุน
ที่จะได้รับ

6,000.00 19. สภ.โคกกระชาย
20. สภ.หนองไม้งาม
27,000.00 21. สภ.กระสัง

26,000.00
18,000.00
36,000.00

48,000.00 22. สภ.ลาดวน

20,000.00

150,000.00
32,000.00
25,000.00
101,000.00
16,000.00
92,000.00
28,000.00
73,000.00
36,000.00
49,000.00
18,000.00
57,000.00
60,000.00
66,000.00
49,000.00
16,000.00

23. สภ.คูเมือง
24. สภ.หินเหล็กไฟ
25. สภ.นาโพธิ์
26. สภ.หนองหงส์
27. สภ.ปะคา
28. สภ.พลับพลาชัย
29. สภ.ห้วยราช
30. สภ.โนนสุวรรณ
31. สภ.โนนดินแดง
32. สภ.บ้านใหม่ฯ
33. สภ.ชานิ
34. สภ.เฉลิมพระเกียรติ
35. สภ.แคนดง
36. สภ.ชุมแสง

38,000.00
17,000.00
38,000.00
29,000.00
32,000.00
38,000.00
26,000.00
34,000.00
42,000.00
32,000.00
32,000.00
41,000.00
33,000.00
19,000.00

รวมทั้งสิ้น

1,500,000.00

