
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
รายละเอียดการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก 

********************************** 
1. ประเภททนุมี  3 ระดบั คือ 

1.1 ระดบัประถมต้น ทนุละ 2,000.00 บาท 
1.2 ระดบัมธัยมศกึษา ทนุละ 3,000.00 บาท 
1.3 ระดบัอดุมศกึษา ทนุละ 4,000.00 บาท 

2. คณุสมบตั ิ
2.1 เป็นบตุรสมาชิกสหกรณ์แตไ่มร่วมถึงบตุรบญุธรรม 
2.2 ทกุระดบัต้องมีคะแนนเฉล่ีย  2.00 ขึน้ไป 
2.3 เป็นผู้ มีความประพฤตเิรียบร้อย 

 2.4 มีสขุภาพดี 
 2.5 ก าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัของทางราชการหรือสถาบนัศกึษาของเอกชนท่ีทางราชการรับรอง 

2.6 ต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับทนุการศกึษาอ่ืนใดในปีท่ีย่ืนขอรับทนุ 
2.7 ต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิกของสหกรณ์ติดตอ่กนัทกุปี 
2.8 สมาชิกหนึง่คนมีสิทธ์ิขอรับทนุได้เพียง  1 ทนุ  ถ้าบดิาและมารดาตา่งเป็นสมาชิกให้ได้รับเพียง  1 ทนุ 

3. เอกสารประกอบการขอรับทนุ 
3.1 ส าเนาหนงัสือรับรองผลการเรียนปีท่ีผา่นมาแล้ว 

ทนุระดบัประถมต้น ( ชัน้ประถมต้นปีท่ี 1 ใช้ผลการเรียนอนบุาล ) 
ทนุระดบัมธัยมศกึษา ( ใช้ผลการเรียนมธัยม ) 
ทนุระดบัอดุมศกึษา ( ใช้ผลการเรียนอดุมศกึษา ) 

 3.2 ส าเนาบตัรข้าราชการของสมาชิก 
 3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบตุรสมาชิก 

3.4 หนงัสือรับรองจากผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั 
4. การพิจารณาให้อยู่ในดลุยพินิจและหลกัเกณฑ์ข้างต้นของหวัหน้าหน่วยแต่ละสภ. ท่ีสมาชิกสงักดัอยู่คดัเลือก    
แล้วส่งรายช่ือผู้ ขอรับทุนและเอกสารประกอบให้สหกรณ์ฯ พร้อมส าเนารายงานการประชุมในการพิจารณา    
ขอรับทนุภายในวันพฤหัสบดีที่  10 สิงหาคม 2560  ในเวลาท าการ  หากเสนอไม่ตรงกบัหลกัเกณฑ์ข้างต้น    
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ ประกอบด้วย พ.ต.อ.ประยุทธ  โพธ์ิแก้วกุล เป็นประธานคณะกรรมการ
ศึกษาฯ,พ.ต.อ.สัมภาษณ์  ศรีจันทึก,พ.ต.อ.สมภพ  สังข์กรทอง เป็นกรรมการ,พ.ต.อ.สิทธิพล  แสนสุโพธ์ิ          
เป็น เลขานกุาร และพ.ต.อ.ชาญชยั  พงษ์พิชิตกลุ เป็นท่ีปรึกษา จะพิจารณาอีกครัง้หนึง่ 
5. ให้กรอกรายละเอียดในใบสมคัรขอรับทนุให้ครบถ้วน 
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หมายเหตุ 

1. ส าหรับบตุรสมาชิกท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ให้ได้รับทนุการศกึษาในระดบั
ประถมศกึษาเน่ืองจากใช้วฒุิการศกึษาในระดบัประถมศกึษาขอรับทนุ 

2. ส าหรับบตุรสมาชิกท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัอดุมศกึษาชัน้ปีท่ี 1  ให้ได้รับทนุการศกึษาในระดบั
มธัยมศกึษา เน่ืองจากใช้วฒุิการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาขอรับทนุ 

3. ส าหรับบตุรสมาชิกท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษาปีท่ี 1   ให้ใช้วฒุิการศกึษาของระดบัอนบุาล 
ขอรับทนุในระดบัประถมศกึษาได้โดยอนโุลม 
 

********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ 

********************************** 
 

ประเภททนุ ประถมศกึษา มธัยมศกึษา อดุมศกึษา 
 

ประวตัผิู้ขอรับทนุ 
  ช่ือผู้ขอรับทนุ.................................................................................................อาย…ุ……….ปี 
  เป็นบตุรคนท่ี………………………ของครอบครัว   มีพ่ีน้องทัง้หมด…………………………..คน 
  ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้…………………………โรงเรียน……………………………………………… 
  เคยได้รับทนุจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจฯ นีม้าแล้วหรือไม่ 
             เคย                จ านวน…………….ครัง้ 
             ไมเ่คย 
 

ประวตัขิองบิดามารดา 
  ช่ือบิดา………………………………………………อาย…ุ………ปี  สงักดั…………………… 
  ช่ือมารดา……………………………………………อาย…ุ………ปี  อาชีพ…………………… 
  บดิาเป็นสมาชิกสหกรณ์………………….ปี 
  มารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์………………..ปี 
 

ท่ีอยู่อาศยั      อยูเ่ป็นสว่นตวั 
       อยู่บ้านพกัราชการ 
       อยู่บ้านเชา่แตเ่บกิเงินคืนได้ 
       อยู่บ้านเชา่แตเ่บกิเงินคืนไมไ่ด้ 
       อยูร่วมกบัเครือญาติ 
 

ลงช่ือ…………………………………………บดิา / มารดาผู้ขอรับทนุ 
                                                                        (…………………………………………) 
 
ความเหน็ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

 



วงเงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2560 ที่แต่ละสภ. จะได้รับ 
ช่ือหนว่ยงาน จ านวนทนุ 

ท่ีจะได้รับ 
ช่ือหนว่ยงาน จ านวนทนุ 

ท่ีจะได้รับ 
  1. สหกรณ์ 4,000.00 19. สภ.โคกกระชาย 19,000.00 
  2. ภ.จว.บรีุรัมย์  20. สภ.หนองไม้งาม 13,000.00 
      2.1 ฝอ.1-7,กลุม่งานสอบสวน,ศอ.ปส. 17,000.00 21. สภ.กระสงั 24,000.00 
      2.2 ฝอ.สืบสวนชดุปฏิบตัิการ,191,นปพ.,EOD 33,000.00 22. สภ.ล าดวน 13,000.00 
  3. สภ.เมืองบรีุรัมย์ 88,000.00 23. สภ.คเูมือง 24,000.00 
  4. สภ.บ้านดา่น 22,000.00 24. สภ.หินเหล็กไฟ 15,000.00 
  5. สภ.หนองสองห้อง 19,000.00 25. สภ.นาโพธ์ิ 24,000.00 
  6. สภ.นางรอง 69,000.00 26. สภ.หนองหงส์ 21,000.00 
  7. สภ.หนองไทร 10,000.00 27. สภ.ปะค า 25,000.00 
  8. สภ.ประโคนชยั 58,000.00 28. สภ.พลบัพลาชยั 24,000.00 
  9. สภ.บ้านบวั 18,000.00 29. สภ.ห้วยราช 20,000.00 
10. สภ.ล าปลายมาศ 46,000.00 30. สภ.โนนสวุรรณ 21,000.00 
11. สภ.ทะเมนชยั 25,000.00 31. สภ.โนนดนิแดง 27,000.00 
12. สภ.ละหานทราย 35,000.00 32. สภ.บ้านใหมฯ่ 22,000.00 
13. สภ.ถาวร 13,000.00 33. สภ.ช าน ิ 24,000.00 
14. สภ.หนองก่ี 37,000.00 34. สภ.เฉลิมพระเกียรติ 27,000.00 
15. สภ.พทุไธสง 38,000.00 35. สภ.แคนดง 22,000.00 
16. สภ.สตกึ 43,000.00 36. สภ.ชมุแสง 13,000.00 
17. สภ.บ้านกรวด 36,000.00   

18. สภ.โนนเจริญ 11,000.00                รวมทัง้สิน้ 1,000,000.00 

 
 
 


