
 สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จาํกัด
 150  หมู�ท่ี 1  ตําบลไชยสถาน  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม� 
 ผู"จัดการ  08-5695-4464      

  แผนกบัญชี 08-5695-4474   

ที่ สอ.ชม.ว.20062 / 2563 
 
 

เรื่อง  ทุนการศึกษาแก�บุตรสมาชิกสหกรณ6
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม� จํากัด
 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย  1. แบบคําขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก    
 

  ตามมติที่ประชุมใหญ�สามัญประจําป< 
เป=นเอกฉันท6อ นุมั ติ ให" จัดสรร กํา ไรสุทธิ เพื่ อ

ตามระเบียบของสหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ว�าด"วยทุนส�งเสริม
ตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม�
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน
ประจําป< 2563 โดยมอบหมายให"คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ6ประกาศ

ทุนการศึกษาโดยมีหลักเกณฑ6ในการขอรับทุน ดังนี้

1. หลักเกณฑ�การให�ทุนการศึกษาแก�บุตรสมาชิก
    การให"ทุนการศึกษาแก�บุตรสมาชิก โดยใช"อัตราส�วนจํานวนสมาชิก

หากเศษของอัตราส�วนดังกล�าวเกินก่ึงหนึ่ง ให"นับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทุน โดยแบ�งออกเป=น 
รวมทั้งสิ้น 179 ทุน ทุนละ 3,000 

ถ"วน)ตามรายละเอียด ดังนี้ 
กลุ�มที่ 1  กลุ�มข"าราชการหรือลูกจ"างประจําของหน�วยงาน
  มีจํานวนสมาชิก 2,335
กลุ�มที่ 2  กลุ�มข"าราชการสังกัดนอก
 มีจํานวนสมาชิก 730
กลุ�มที่ 3  กลุ�มสมาชิกต�างจังหวัด
 มีจํานวนสมาชิก 942
กลุ�มที่ 4  กลุ�มข"าราชการบํานาญ

 มีจํานวนสมาชิก 1,385
โดยแบ�งระดับของทุนการศึกษา ได"ดังน้ี
 

ลําดับ ระดับการศึกษา
1 ระดับประถมศึกษา 

2 ระดับมัธยมศึกษา 

3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จาํกัด 
ตําบลไชยสถาน  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม�  50140    โทรศัพท6  0-5396-3948    โทรสาร  

4464      แผนกสินเชื่อ   08-5695-4460,   08-1111-6210    แผนกการเงิน  08-5695
4474   แผนกธุรการ 08-6431-3504 

11  กันยายน 2563 

ทุนการศึกษาแก�บุตรสมาชิกสหกรณ6 ประจําป< 2563 

สมาชิกสหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

แบบคําขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก     

ตามมติที่ประชุมใหญ�สามัญประจําป< 2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 256
ให" จัดสรรกํา ไร สุทธิ เพื่อ เป=นทุนการศึกษาบุตรให"แก�สมา ชิก

ตามระเบียบของสหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ว�าด"วยทุนส�งเสริมการศึกษา พ
ตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ชุดที่ 

กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให"ดําเนินการแจกทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
มอบหมายให"คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ6ประกาศ

มีหลักเกณฑ6ในการขอรับทุน ดังนี้ 

หลักเกณฑ�การให�ทุนการศึกษาแก�บุตรสมาชิก  

การให"ทุนการศึกษาแก�บุตรสมาชิก โดยใช"อัตราส�วนจํานวนสมาชิก
หากเศษของอัตราส�วนดังกล�าวเกินก่ึงหนึ่ง ให"นับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทุน โดยแบ�งออกเป=น 

000 บาท รวมเป=นเงิน 537,000.00 บาท (ห"าแสนสาม

กลุ�มข"าราชการหรือลูกจ"างประจําของหน�วยงาน สังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม�
335 คน แบ�งทุนการศึกษาได"จํานวน  78  ทุน 

กลุ�มข"าราชการสังกัดนอก ภ.จว.เชียงใหม� มีต"นสังกัดอยู�ในจังหวัดเชียงใหม�
730 คน        แบ�งทุนการศึกษาได"จํานวน  24  ทุน 

กลุ�มสมาชิกต�างจังหวัด 
942 คน  แบ�งทุนการศึกษาได"จํานวน  31  ทุน 

กลุ�มข"าราชการบํานาญ 

385 คน แบ�งทุนการศึกษาได"จํานวน  46  ทุน 
ได"ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จํานวนเงนิทุนการศกึษา 

ยบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ระดับ ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี 

โทรสาร  0-5396-3949 
5695-4424 

2562 มีมติที่ประชุม        
สมา ชิกสหกรณ6ฯ                       

การศึกษา พ.ศ.2547 และ
จํากัด ชุดที่ 44 ในการประชุม  

มีมติเห็นชอบให"ดําเนินการแจกทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
มอบหมายให"คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ6ประกาศแจ"งการรับ

การให"ทุนการศึกษาแก�บุตรสมาชิก โดยใช"อัตราส�วนจํานวนสมาชิก 30 คน ต�อ 1 ทุน 
หากเศษของอัตราส�วนดังกล�าวเกินก่ึงหนึ่ง ให"นับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทุน โดยแบ�งออกเป=น 4 กลุ�ม มีจํานวน

สามหมื่นเจ็ดพันบาท

สังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม� 

เชียงใหม� มีต"นสังกัดอยู�ในจังหวัดเชียงใหม� 

จํานวนเงนิทุนการศกึษา  
3,000 บาท 

3,000 บาท 

3,000 บาท 
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2. คุณสมบัติผู�ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
  2.1  เป=นบุตรของสมาชิกสหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ที่เป=นสมาชิก
มาแล"วไม�น"อยกว�า 1 ป< 
  2.2  มีผลการเรียนอยู�ในเกณฑ6ดี (เกรดเฉล่ียไม�น"อยกว�า 2.00 หรือร"อยละ 70 ขึ้นไป) 

  2.3  มีความประพฤติเรียบร"อย 
  2.4  อายุไม�เกิน 25 ป<บริบูรณ6 และกําลังศึกษาอยู�ในระดับไม�เกินช้ันปริญญาตรี 
  2.5  ไม�อยู�ในระหว�างการรับทุนส�งเสริมการศึกษาอ่ืน 
  2.6  จะต"องเป=นผู"ที่ไม�เคยได"รับทุนการศึกษาจากสหกรณ6ฯ ในป< 2562 

      3.  คุณสมบัติของบุตรสมาชิก 
  3.1 เป=นบุตรที่ชอบด"วยกฎหมาย ไม�รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือการรับรองบุตร 

  3.2 มีความประพฤติเรียบร"อย 
  3.3 กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชนที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

4. หลักฐานการยืน่ขอรับการพิจารณา ดังต�อไปนี ้
         4.1 สาํเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ"านของบุตรสมาชิก   

         4.2 หนังสือรับรองการเป=นนักเรียนหรือนักศึกษา ประจําป< 2563 ฉบับจริงเท
านั้น 

         4.3 ผลการเรียนของบุตรในป<ปKจจุบัน 

 

       ทั้งน้ี ให"สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระหว�างวันที่ 15 กันยายน 2563                 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาทําการ ณ สหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม� จํากัด                    
*ยกเว�นสมาชิกกลุ�ม 1 ให�ยื่นเรื่องผ�านฝ9ายอํานวยการ (งานธุรการกําลังพล) ภ.จว.เชียงใหม�                 
โดยให"หัวหน"าหน�วยงานซึ่งเป=นคณะอนุกรรมการสหกรณ6พิจารณาตามจํานวนในบัญชีที่ส�งมาพร"อมนี้
ภายในกําหนด ทั้งน้ี สหกรณ6ฯ จะประกาศรายช่ือผู"ได"รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ภายในวันที่ 6 

ตุลาคม 2563 ณ ที่ทําการสหกรณ6ฯ และทางเว็บไซด6 http://www.chiangmai-psc.com 
     จึงเรียนมาเพื่อแจ"งประชาสัมพันธ6มาให"ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

                                       พลตํารวจตรี 
     ( วีระวุฒ ิ เนียมน"อย ) 
     ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ6 
      สหกรณ6ออมทรัพย6ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

  



 

 
 

แบบขอรับทุนการศกึษาบตุรสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม
 จํากดั 
************************ 

     วันที ่  เดือน   พ.ศ.   
  

 ข�าพเจ�า                               
สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด  เลขทะเบียนสมาชิก                
สมาชิกกลุ!ม          หมายเลขโทรศัพท�                   

ขอรับทุนการศึกษาของบุตรช่ือ       อายุ            ป*  
ในป*การศึกษา 256๓ กําลังศึกษาอยู!ในระดับช้ัน              
ของสถาบันการศึกษา            
 

พร&อมนี้ข&าพเจ&าได&แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุนดังนี้ 
 

 หนังสือรับรองสภาพทางการเรียนจากสถานศึกษาฉบับภาษาไทยที่ระบุระดับทุนการศึกษา       

ตามช!วงช้ันที่สหกรณ�ฯ กําหนดและเป7นฉบับจริงเท
านั้น  

 สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ�าน ของบุตรสมาชิกผู�ขอรับทุน 

 ผลการเรียนของบุตรสมาชิกผู�ขอรับทุน 
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของสมาชิกผู�ขอรับทุน 
  

 ข�าพเจ�าขอรับรองว!าข�อมูลดังกล!าวข�างต�นเป7นความจริงทุกประการ  หากตรวจสอบได�ว!าคํา
รับรอง เป7นเท็จ ข�าพเจ�ายินยอมคืนทุนที่ได�รับให�กับสหกรณ�ฯ ต!อไป 
 
 

(ลงช่ือ)      สมาชิกผู�ใช�สิทธิ์ของรับทุนฯ 

   (                                           ) 
 

 
 


