สหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
รายละเอียดการขอรับทุนส่ งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก
**********************************
1. ประเภททุนมี 3 ระดับ คือ
1.1 ระดับประถมต้ น
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 เป็ นบุตรสมาชิกสหกรณ์แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
2.2 ทุกระดับต้ องมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ ้นไป
2.3 เป็ นผู้มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
2.4 มีสขุ ภาพดี
2.5 กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันของทางราชการหรื อสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
2.6 ต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับทุนการศึกษาอื่นใดในปี ที่ยื่นขอรับทุน
2.7 ต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ติดต่อกันทุกปี
2.8 สมาชิกหนึง่ คนมีสิทธิ์ขอรับทุนได้ เพียง 1 ทุน ถ้ าบิดาและมารดาต่างเป็ นสมาชิกให้ ได้ รับเพียง 1 ทุน
3. เอกสารประกอบการขอรับทุน
3.1 สาเนาหนังสือรับรองผลการเรี ยนปี ที่ผา่ นมาแล้ ว
ทุนระดับประถมต้ น
( ชันประถมต้
้
นปี ที่ 1 ใช้ ผลการเรี ยนอนุบาล )
ทุนระดับมัธยมศึกษา
( ใช้ ผลการเรี ยนมัธยม )
ทุนระดับอุดมศึกษา
( ใช้ ผลการเรี ยนอุดมศึกษา )
3.2 สาเนาบัตรข้ าราชการของสมาชิก
3.3 สาเนาทะเบียนบ้ านของสมาชิกและบุตรสมาชิก
3.4 หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาต้ นสังกัด
4. การพิจารณาให้ อยู่ในดุลยพินิจและหลักเกณฑ์ข้างต้ นของหัวหน้ าหน่วยแต่ละสภ. ที่สมาชิกสังกัดอยู่คดั เลือก
แล้ วส่ง รายชื่ อผู้ขอรั บทุน และเอกสารประกอบให้ สหกรณ์ ฯ พร้ อมส าเนารายงานการประชุม ในการพิจ ารณา
ขอรับทุนภายในวันพฤหัสบดีท่ ี 10 สิงหาคม 2560 ในเวลาทาการ หากเสนอไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ข้างต้ น
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้ วย พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้ วกุล เป็ นประธานคณะกรรมการ
ศึก ษาฯ,พ.ต.อ.สัม ภาษณ์ ศรี จัน ทึก ,พ.ต.อ.สมภพ สัง ข์ ก รทอง เป็ น กรรมการ,พ.ต.อ.สิ ท ธิ พ ล แสนสุโ พธิ์
เป็ น เลขานุการ และพ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล เป็ นที่ปรึกษา จะพิจารณาอีกครัง้ หนึง่
5. ให้ กรอกรายละเอียดในใบสมัครขอรับทุนให้ ครบถ้ วน

-2หมายเหตุ
1. สาหรับบุตรสมาชิกที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ให้ ได้ รับทุนการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาเนื่องจากใช้ วฒ
ุ ิการศึกษาในระดับประถมศึกษาขอรับทุน
2. สาหรับบุตรสมาชิกที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับอุดมศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ให้ ได้ รับทุนการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา เนื่องจากใช้ วฒ
ุ ิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขอรับทุน
3. สาหรับบุตรสมาชิกที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ให้ ใช้ วฒ
ุ ิการศึกษาของระดับอนุบาล
ขอรับทุนในระดับประถมศึกษาได้ โดยอนุโลม
**********************************

สหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ใบสมัครขอรับทุนส่ งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์
**********************************
ประเภททุน

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

อุดมศึกษา

ประวัตผิ ้ ขู อรับทุน
ชื่อผู้ขอรับทุน.................................................................................................อายุ………….ปี
เป็ นบุตรคนที่………………………ของครอบครัว มีพี่น้องทังหมด…………………………..คน
้
กาลังศึกษาอยูช่ น…………………………โรงเรี
ั้
ยน………………………………………………
เคยได้ รับทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจฯ นี ้มาแล้ วหรื อไม่
เคย
จานวน…………….ครัง้
ไม่เคย
ประวัตขิ องบิดามารดา
ชื่อบิดา………………………………………………อายุ…………ปี สังกัด……………………
ชื่อมารดา……………………………………………อายุ…………ปี อาชีพ……………………
บิดาเป็ นสมาชิกสหกรณ์………………….ปี
มารดาเป็ นสมาชิกสหกรณ์………………..ปี
ที่อยู่อาศัย

อยูเ่ ป็ นส่วนตัว
อยู่บ้านพักราชการ
อยู่บ้านเช่าแต่เบิกเงินคืนได้
อยู่บ้านเช่าแต่เบิกเงินคืนไม่ได้
อยูร่ วมกับเครื อญาติ
ลงชื่อ…………………………………………บิดา / มารดาผู้ขอรับทุน
(…………………………………………)

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาต้ นสังกัด
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
(…………………………………………..)

วงเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2560 ที่แต่ ละสภ. จะได้ รับ
ชื่อหน่วยงาน
จานวนทุน
ชื่อหน่วยงาน
ที่จะได้ รับ
1. สหกรณ์
4,000.00 19. สภ.โคกกระชาย
2. ภ.จว.บุรีรัมย์
20. สภ.หนองไม้ งาม
2.1 ฝอ.1-7,กลุม่ งานสอบสวน,ศอ.ปส.
17,000.00 21. สภ.กระสัง
2.2 ฝอ.สืบสวนชุดปฏิบตั ิการ,191,นปพ.,EOD
33,000.00 22. สภ.ลาดวน
3. สภ.เมืองบุรีรัมย์
88,000.00 23. สภ.คูเมือง
4. สภ.บ้ านด่าน
22,000.00 24. สภ.หินเหล็กไฟ
5. สภ.หนองสองห้ อง
19,000.00 25. สภ.นาโพธิ์
6. สภ.นางรอง
7. สภ.หนองไทร
8. สภ.ประโคนชัย
9. สภ.บ้ านบัว
10. สภ.ลาปลายมาศ
11. สภ.ทะเมนชัย
12. สภ.ละหานทราย
13. สภ.ถาวร
14. สภ.หนองกี่
15. สภ.พุทไธสง
16. สภ.สตึก
17. สภ.บ้ านกรวด
18. สภ.โนนเจริญ

69,000.00
10,000.00
58,000.00
18,000.00
46,000.00
25,000.00
35,000.00
13,000.00
37,000.00
38,000.00
43,000.00
36,000.00
11,000.00

26. สภ.หนองหงส์
27. สภ.ปะคา
28. สภ.พลับพลาชัย
29. สภ.ห้ วยราช
30. สภ.โนนสุวรรณ
31. สภ.โนนดินแดง
32. สภ.บ้ านใหม่ฯ
33. สภ.ชานิ
34. สภ.เฉลิมพระเกียรติ
35. สภ.แคนดง
36. สภ.ชุมแสง

จานวนทุน
ที่จะได้ รับ
19,000.00
13,000.00
24,000.00
13,000.00
24,000.00
15,000.00
24,000.00
21,000.00
25,000.00
24,000.00
20,000.00
21,000.00
27,000.00
22,000.00
24,000.00
27,000.00
22,000.00
13,000.00

รวมทัง้ สิน้

1,000,000.00

