สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
150 หมูที่ 1 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140 โทรศัพท6 0-5396-3948 โทรสาร 0-5396-3949
ผู"จัดการ 08-5695-4464
4464 แผนกสินเชื่อ 08-5695-4460, 08-1111-6210 แผนกการเงิน 08-5695
5695-4424
แผนกบัญชี 08-5695-4474
4474 แผนกธุรการ 08-6431-3504

ที่ สอ.ชม.ว.20062 / 2563
11 กันยายน 2563
เรื่อง ทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกสหกรณ6 ประจําป< 2563
เรียน สมาชิกสหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม จํากัด
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบคําขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป< 2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
256 มีมติที่ประชุ ม
เป= น เอกฉั น ท6 อ นุ มั ติ ให"
ใ ห" จั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เป= น ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รให" แ กสมาชิ
สมาชิ ก สหกรณ6 ฯ
ตามระเบียบของสหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม จํากัด วาด"วยทุนสงเสริมการศึกษา พ.ศ.2547
พ
และ
ตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม จํากัด ชุดที่ 44 ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให"ดําเนินการแจกทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจํ า ป< 2563 โดยมอบหมายให"
มอบหมายให" ค ณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ6 ป ระกาศแจ"
ระกาศ ง การรั บ
ทุนการศึกษาโดยมีมีหลักเกณฑ6ในการขอรับทุน ดังนี้
1. หลักเกณฑการใหทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก
การให"ทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก โดยใช"อัตราสวนจํานวนสมาชิก 30 คน ตอ 1 ทุน
หากเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งหนึ่ง ให"นับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทุน โดยแบงออกเป=น 4 กลุม มีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 179 ทุน ทุนละ 3,000
000 บาท รวมเป=นเงิน 537,000.00 บาท (ห"าแสนสาม
สามหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ"วน)ตามรายละเอียด ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมข"าราชการหรือลูกจ"างประจําของหนวยงาน สังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
มีจํานวนสมาชิก 2,335
335 คน แบงทุนการศึกษาได"จํานวน 78 ทุน
กลุมที่ 2 กลุมข"าราชการสังกัดนอก ภ.จว.เชี
เชียงใหม มีต"นสังกัดอยูในจังหวัดเชียงใหม
มีจํานวนสมาชิก 730 คน
แบงทุนการศึกษาได"จํานวน 24 ทุน
กลุมที่ 3 กลุมสมาชิกตางจังหวัด
มีจํานวนสมาชิก 942 คน
แบงทุนการศึกษาได"จํานวน 31 ทุน
กลุมที่ 4 กลุมข"าราชการบํานาญ
มีจํานวนสมาชิก 1,385
385 คน แบงทุนการศึกษาได"จํานวน 46 ทุน
โดยแบงระดับของทุนการศึกษา ได"ดังนี้
ลําดับ
ระดับการศึกษา
1
ระดับประถมศึกษา
2
ระดับมัธยมศึกษา
3
ระดับประกาศนียยบับัตรวิชาชีพชั้นสูง(ระดับ ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี

จํานวนเงินทุนการศึกษา
3,000 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท
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2. คุณสมบัติผูขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
2.1 เป= น บุต รของสมาชิ ก สหกรณ6 ออมทรั พ ย6 ตํ า รวจเชี ยงใหม จํ า กั ด ที่ เ ป= น สมาชิ ก
มาแล"วไมน"อยกวา 1 ป<
2.2 มีผลการเรียนอยูในเกณฑ6ดี (เกรดเฉลี่ยไมน"อยกวา 2.00 หรือร"อยละ 70 ขึ้นไป)
2.3 มีความประพฤติเรียบร"อย
2.4 อายุไมเกิน 25 ป<บริบูรณ6 และกําลังศึกษาอยูในระดับไมเกินชั้นปริญญาตรี
2.5 ไมอยูในระหวางการรับทุนสงเสริมการศึกษาอื่น
2.6 จะต"องเป=นผู"ที่ไมเคยได"รับทุนการศึกษาจากสหกรณ6ฯ ในป< 2562
3. คุณสมบัติของบุตรสมาชิก
3.1 เป=นบุตรที่ชอบด"วยกฎหมาย ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือการรับรองบุตร
3.2 มีความประพฤติเรียบร"อย
3.3 กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ในสถานศึ ก ษาของทางราชการ หรื อ สถานศึ ก ษาของเอกชนที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4. หลักฐานการยืน่ ขอรับการพิจารณา ดังตอไปนี้
4.1 สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ"านของบุตรสมาชิก
4.2 หนังสือรับรองการเป=นนักเรียนหรือนักศึกษา ประจําป< 2563 ฉบับจริงเทานั้น
4.3 ผลการเรียนของบุตรในป<ปKจจุบัน
ทั้ ง นี้ ให" ส มาชิ ก ยื่ น ขอรั บ ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก ระหวางวั น ที่ 15 กั น ยายน 2563
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาทําการ ณ สหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม จํากัด
*ยกเวนสมาชิกกลุม 1 ใหยื่นเรื่องผานฝ9ายอํานวยการ (งานธุรการกําลังพล) ภ.จว.เชียงใหม
โดยให"หัวหน"าหนวยงานซึ่งเป=นคณะอนุกรรมการสหกรณ6พิจารณาตามจํานวนในบัญชีที่สงมาพร"อมนี้
ภายในกํ า หนด ทั้ง นี้ สหกรณ6ฯ จะประกาศรายชื่ อผู"ไ ด"รับ ทุ นการศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก ภายในวั นที่ 6
ตุลาคม 2563 ณ ที่ทําการสหกรณ6ฯ และทางเว็บไซด6 http://www.chiangmai-psc.com
จึงเรียนมาเพื่อแจ"งประชาสัมพันธ6มาให"ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
พลตํารวจตรี
( วีระวุฒิ เนียมน"อย )
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ6
สหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม จํากัด

แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
************************
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ขาพเจา
สมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม! จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก
สมาชิกกลุ!ม
หมายเลขโทรศัพท
ขอรับทุนการศึกษาของบุตรชื่อ
ในป*การศึกษา 256๓ กําลังศึกษาอยู!ในระดับชั้น
ของสถาบันการศึกษา

อายุ

ป*

พร&อมนี้ข&าพเจ&าได&แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุนดังนี้
หนังสือรับ รองสภาพทางการเรียนจากสถานศึกษาฉบับ ภาษาไทยที่ระบุระดับทุนการศึกษา
ตามช!วงชั้นที่สหกรณฯ กําหนดและเป7นฉบับจริงเทานั้น
สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบาน ของบุตรสมาชิกผูขอรับทุน
ผลการเรียนของบุตรสมาชิกผูขอรับทุน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของสมาชิกผูขอรับทุน
ขาพเจาขอรับรองว!าขอมูลดังกล!าวขางตนเป7นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบไดว!าคํา
รับรอง เป7นเท็จ ขาพเจายินยอมคืนทุนที่ไดรับใหกับสหกรณฯ ต!อไป
(ลงชื่อ)
(

สมาชิกผูใชสิทธิ์ของรับทุนฯ
)

