สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
150 หมูที่ 1 ตําบลไชยสถาน
ไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140 โทรศัพท2 0-5396-3948 โทรสาร 0-5396-3949
ผูจัดการ 08-5695--4464 แผนกสินเชื่อ 08-5695-4460, 08-1111-6210
แผนกการเงิน 08-5695-4424
แผนกบัญชี 08-5695
5695-4474 แผนกธุรการ 08-6431-3504

ที่ สอ.ชม.ว. 23447 / 2562
16 กันยายน 2562
เรื่อง ทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกสหกรณ2
เรียน สมาชิกสหกรณ2ออมทรัพย2ตํารวจเชียงใหม จํากัด
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบคําขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ตามมติที่ป ระชุ มใหญสามั ญประจํ าป; 2561 เมื่อ วั นที่ 10 ตุ ลาคม 2561 มีมติที่ป ระชุ ม
เป< น เอกฉั น ท2 อ นุ มั ติ ใหจั
ใ หจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เป< น ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รใหแก
ใหแกสมาชิ ก สหกรณ2 ฯ
ตามระเบียบของสหกรณ2ออมทรัพย2ตํารวจเชียงใหม จํากัด วาดวยทุนสงเสริมการศึกษา พ.ศ.2547
พ
และ
ตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ2ออมทรัพย2ตํารวจเชียงใหม จํากัด ชุดที่ 43 ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบใหดําเนินการแจกทุทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจําป; 2562 โดยมีหลักเกณฑ2ในการขอรับทุน ดังนี้
1. หลักเกณฑการใหทุ
เกณฑการ นการศึกษาแกบุตรสมาชิก
การใหทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก โดยใชอั
ใชอัตราสวนจํานวนสมาชิก 35 คน ตอ 1 ทุน
หากเศษของอั
เศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งหนึ่ง ใหนับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทุน โดยแบงออกเป<
แบงออกเป<น 4 กลุม มีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 149 ทุน ทุนละ 3,000
000 บาท รวมเป<นเงิน 447,000.00 บาท (สีสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
บาทถวน
ตามรายละเอียด ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมขาราชการหรือลูกจางประจําของหนวยงาน สังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
มีจํานวนสมาชิก 2,439
439 คน แบงทุนการศึกษาไดจํานวน 70 ทุน
กลุมที่ 2 กลุมขาราชการสังกัดนอก ภ.จว.เชี
เชียงใหม มีตนสังกัดอยูในจังหวัดเชียงใหม
มีจํานวนสมาชิก 654 คน
แบงทุนการศึกษาไดจํานวน 19 ทุน
กลุมที่ 3 กลุมสมาชิกตางจังหวัด
มีจํานวนสมาชิก 838 คน
แบงทุนการศึกษาไดจํานวน 24 ทุน
กลุมที่ 4 กลุมขาราชการบํานาญ
มีจํานวนสมาชิก 1,250
250 คน
แบงทุนการศึกษาไดจํานวน 36 ทุน
แบงระดับของทุน ไดดังนี้
ลําดับ
1
2
3

ระดับการศึกษา
ระดับประถม
ระดับมัธยม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ระดับ ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี

จํานวนเงินทุนการศึกษา (บาท)
3,000
3,000
3,000

-2–
2. คุณสมบัติผูขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
2.1 เป< น บุ ต รของสมาชิ กสหกรณ2
ก สหกรณ2 อ อมทรั พ ย2 ตํ ารวจเชี ย งใหม จํ า กั ด ที่ เ ป< น สมาชิ ก
มาแลวไมนอยกวา 1 ป;
2.2 มีผลการเรียนอยูในเกณฑ2ดี (เกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 หรือรอยละ 70 ขึ้นไป)
2.3 มีความประพฤติเรียบรอย
2.4 อายุไมเกิน 25 ป;บริบูรณ2 และกําลังศึกษาอยูในระดับไมเกินชั้นปริญญาตรี
2.5 ไมอยูในระหวางการรับทุนสงเสริมการศึกษาอื่น
2.6 จะตองเป<
เป<นผูที่ไมเคยไดรับทุนการศึกษาจากสหกรณ2ฯ ในป; 2561
3. คุณสมบัติของบุตรสมาชิก
3.1 เป<นบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือการรับรองบุตร
3.2 มีความประพฤติเรียบรอย
3.3 กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ในสถานศึ
ในสถา นศึ ก ษาของทางราชการ หรื อ สถานศึ ก ษาของเอกชนที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4. หลักฐานการยื่นขอรับการพิจารณา ดังตอไปนี้
4.1 สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของบุ
นบาน
ตรสมาชิก
4.2 หนังสื
งสือรับรองการเป<นนักเรียนหรือนักศึกษา ประจําป; 25622 ฉบับจริงเทานั้น
4.3 ผลการเรียนของบุตรในป;ปNจจุบัน
ทั้ ง นี้ ใหสมาชิ ก ยื่ น ขอรั บ ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก ระหวางวั น ที่ 16 กั น ยายน 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
256 ในวันและเวลาทําการ ณ สหกรณ2ออมทรัพย2ตํารวจเชียงใหม จํากัด
*ยกเวนสมาชิ ก กลุ ม 1 ใหยื่ น เรื่ อ งผานฝL า ยอํ า นวยการ (งานธุ
งานธุ ร การกํ า ลั ง พล)
พล ภ.จว.เชี ย งใหม
โดยให หัวหนาหนวยงานซึ
วหนาหนวยงานซึ่งเป<นคณะอนุ
คณะ กรรมการสหกรณ2
สหกรณ2พิจารณาตามจํานวนในบัญชีท่ีสงมาพรอมนี้
ภายในกํ าหนด ทั้งนี้ สหกรณ2ฯ จะประกาศรายชื
ประกาศรายชื่อ ผู ไดรั บ ทุ นการศึ ก ษาบุ ต รสมาชิก ภายในวั น ที่ 8
ตุลาคม 2562 ณ ที่ทําการสหกรณ2ฯ และทางเว็บไซด2 http://www.chiangmai-psc.com
psc.com
จึงเรียนมาเพื่อแจงประชาสัมพันธ2มาใหทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
พลตํารวจตรี
(วีระวุฒิ เนียมนอย)
รองประธานกรรมการ
สหกรณ2ออมทรั
มทรัพย2ตํารวจเชียงใหม จํากัด

แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
************************
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ขาพเจา
สมาชิกสหกรณ2ออมทรัพย2ตํารวจเชียงใหม จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก
หมายเลขโทรศัพท2
สมาชิกกลุม
ขอรับทุนการศึกษาของบุตรชื่อ
ในป;การศึกษา 2562 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
ของสถาบันการศึกษา

อายุ

ป;

***พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุนดังนี้***
หนังสือ รับ รองสภาพทางการเรียนจากสถานศึกษาฉบับ ภาษาไทยที่ระบุ ระดับ ทุนการศึกษา
ตามชวงชั้นที่สหกรณ2ฯ กําหนดและเป<นฉบับจริงเทานั้น
สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบาน ของบุตรสมาชิกผูขอรับทุน
ผลการเรียนของบุตรสมาชิกผูขอรับทุน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของสมาชิกผูขอรับทุน
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเป<นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบไดวาคํา
รับรอง เป<นเท็จ ขาพเจายินยอมคืนทุนที่ไดรับใหกับสหกรณ2ฯ ตอไป
(ลงชื่อ)
(

สมาชิกผูใชสิทธิ์ของรับทุนฯ
)

