
 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากดั  

ที่ ๙/๒๕๕๘ 
เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๕๘ 

....................................................................................... 

อาศยัอ  านาจตามความในระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสงขลา จ ากดั วา่ดว้ยทุน
สวสัดิการ พ.ศ.๒๕๕๕ หมวด ๓ ขอ้ ๑๖ ประกอบกบัมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินกา รชุดที่ ๔๕ ในการ
ประชุมครั้ งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวนัที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘  จึงไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการให้สวสัดิการ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี ๒๕๕๘ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑.ประกาศน้ีเรียกวา่ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสงขลา จ ากดั เร่ืองทนุการศึกษาบุตร
สมาชิกประจ าปี ๒๕๕๘ 

ขอ้ ๒.คุณสมบติัของผูม้ีสิทธ์ิยื่นขอรับทุน ดงัน้ี 
๒.๑ ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ เดือน 
๒.๒ สมาชิกมีสิทธ์ิไดร้ับทุนการศึกษาจะตอ้งไม่ผิดนดัเงินงวดช าระหน้ีหกั ณ ที่จ่าย 

หากผิดนดัเงินงวดช าระหน้ีในปีบญัชีใดไม่มีสิทธ์ิไดร้ับเงินทุนการศึกษาในปีบญัชีนั้น เวน้แต่การผิดนดันั้นมิได้
เกดิขึ้นจากการกระท าของตนเอง 

๒.๓ บุตรสมาชิกที่ศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษา  ชั้นปีที่  ๑ ถึงระดบัปริญญาตรี  
ศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีอายุไม่เกนิ ๒๕ ปีบริบูรณ์ 

๒.๔ กรณีสมาชิกและคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสองคน ให้ยื่นขอรับทุนไดเ้พียง
คนเดียว 

๒.๕ สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนไดป้ระเภทเดียวเท่านั้น 
๒.๖ ตอ้งเป็นบุตรที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

  ขอ้ ๓.หลกัฐานการสมคัรขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
   ๓.๑ แบบค าขอสมคัรรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๕๘ รายละเอยีดตาม 
ผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 
   ๓.๒ ส าเนาใบแสดงผลการเรียน/ส าเนาระเบียนการศึกษา /ส าเนาสมุดพก หรือ ส าเนา 
Transcript ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของบุตรสมาชิก (ระดบัประถมศึกษา ต้อง

/ แสดงผลการเรียน… 
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แสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาที่มกีารวดัค่าเป็นร้อยละเท่านัน้ ระดบัมธัยมศึกษาขึ้นไป ให้แสดงผลการเรียน
จากสถานศึกษาที่มกีารวดัค่าเป็นเกรด) 
   ๓.๓ ส าเนาบตัรประจ าตวันกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา หรือหนงัสือรับรองจากสถานศึกษา
วา่บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุนก  าลงัศึกษาอยู่ในปีปัจจุบนั รายละเอยีดตาม ผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี ้
   ๓.๔ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร ประจ าตวัเจา้หนา้ที่ขอ งรัฐ  หรือบตัร
ประจ าตวัอื่นๆที่ทางราชการออกให้ ของสมาชิก 
   ๓.๕ ส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิก และบุตรของสมาชิก 
   ๓.๖ เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนช่ือ – สกุล ของสมาชิกและ/หรือบุตร (ถา้มี) 

ขอ้ ๔. การให้จดัสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดงัน้ี 
๔.๑ ประเภททุนเรียนดี แบ่งระดบัการศึกษา ดงัน้ี 

     ๔.๑.๑ ระดบัการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖ ชั้นปีละ ๗ ทุน จ านวน ๔๒ 
ทุนๆละ ๒,๕๐๐ บาท มีผลการเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ รวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 
     ๔.๑.๒ ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖ ชั้นปีละ ๗ ทุน จ านวน ๔๒ 
ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท มีผลการเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ รวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๓.๐๐ 
     ๔.๑.๓ ระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑-๓ ชั้นปีละ 
๗ ทุน จ านวน ๒๑ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท มีผลการเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ รวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๒.๘๕ 
     ๔.๑.๔ ระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑-๒  
ชั้นปีละ ๗ ทุน จ านวน ๑๔ ทุนๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท มีผลการเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ รวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
๒.๘๕ 
     ๔.๑.๕ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๔ ชั้นปีละ ๗ ทุน จ านวน ๒๘ 
ทุนๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท มีผลการเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ รวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๒.๘๕ 
   ๔.๒ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา มอบทุกหน่วยงาน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท 
รายละเอยีดตาม ผนวก ค. ท้ายประกาศนี ้ 
   ๔.๓ ประเภททุนสนบัสนุนการศึกษา มอบให้กบับุตรสมาชิกที่ขอรับทุนเรียนด ีซ่ึงได้
ล  าดบัที่ ๘ ถึง ๑๐ ชั้นปีละ ๓ ทุน จ านวน ๖๓ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท 

ขอ้ ๕.หลกัเกณฑก์ารพิจารณาตดัสินให้ทุนการศึกษา 
   ๕.๑ ประเภททุนเรียนด ี

 ๕.๑.๑ การตดัสินทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีจะใชผ้ลการเรียนของบุตร
สมาชิกเป็นเกณฑใ์นการตดัสินโดยจะเรียงล  าดบัจากผูท้ี่ได ้ผลการเรียน สูงสุดลงมาตามล าดบั 

/ ๕.๑.๒ ในระดับการศึกษา… 
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 ๕.๑.๒ ในระดบัการศึกษาประถมศึกษา พจิารณาจากผลการเรียนเป็นร้อยละ 
เท่านัน้ ไม่รับพจิารณาผู้ที่ส่งผลการเรียนเป็นเกรดเฉลีย่  

   ๕.๑.๓ ในระดบัการศึกษามธัยมศึกษาขึ้นไป พิจารณาผลการเรียนเป็นเกรด
เฉลี่ย  

 ๕.๑.๔ กรณีมี ผลการเรียนเท่ากนั  ให้นบั อายุการเป็นสมาชิกของ สมาชิก
สหกรณ์ ถา้ยงัเท่ากนั ให้ผูข้อรับทุนเรียนดีที่ยื่นขอรับทุนกอ่นเป็นผูอ้ยู่ในล  าดบัที่สูงกวา่และถา้เวลาสมคัร  พร้อม
กนัให้ใชว้ธีิจบัฉลาก 

 ๕.๑.๕ สหกรณ์ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัสรรทุนการศึกษาให้เป็นอ  านาจของ
คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ 

 ๕.๒ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 
  ๕.๒.๑ สมาชิกที่มีความประพฤติดี  รายไดไ้ม่เพียงพออนัมิไดเ้กดิจากการใช้

จ่ายฟุ่ มเฟือย 
  ๕.๒.๒ สมาชิกที่มีความประสงคข์อรับทุนให้ยื่นความจ านงต่อประธาน กลุ่ม

หรือหวัหนา้หน่วยที่สังกดั โดยให้ประธานกลุ่มหรือหวัหนา้หน่วย ประชุมร่วมกนักบัผูแ้ทนสมาชิกหรือสมาชิก  
ร่วมกนัพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษา 

  ๕.๒.๓ ตวัแทนกลุ่มรวบ รวมหลกัฐาน พร้อมบนัทึกการประชุม พิจารณา
คดัเลือกผูไ้ดร้ับทุน ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯก าหนด ผนวก ง. ท้ายประกาศนี ้และจดัส่งบนัทึกการประชุมให้
สหกรณ์ 

  ๕.๒.๔ กรณีสมาชิกที่ถูกหกัในฐานะผูค้  ้าประกนัให้ตวัแทนกลุ่มน ามา
พิจารณาในล าดบัแรก 

  ๕.๒.๕ สมาชิกไดร้ับทุนติดต่อกนัสองปีไม่ได ้
  ๕.๒.๖ กรณีสมาชิก เป็นขา้ราชการบ านาญ มีความประสงคข์อรับทุนให้ยื่น

ความจ านงต่อสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ ร่วมกนัพิจารณา  และเป็นผูม้ีอ  านาจวนิิจฉยัช้ีขาด
และให้ถือเป็นที่สุด 

 ๕.๓ ประเภททุนสนบัสนุนการศึกษา มอบให้กบับุตรสมาชิกที่ขอรับทุนเรียนดี ซ่ึงได้
ล  าดบัที่ ๘ ถึง ๑๐  

ขอ้ ๖. วธีิการสมคัรขอรับทุนการศึกษา ข ั้นตอนการรับสมคัร  และก  าหนดการที่ควรทราบ 
๖.๑ วธีิการสมคัร  
 รับสมคัร ณ ที่ท  าการ สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสงขลา จ ากดั ในวนัเวลา

ราชการ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่วนัที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวนัที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘   
 

/ ๖.๒ ข้ันตอนการสมัคร... 
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๖.๒ ขั้นตอนการสมคัร 
 ๖.๒.๑ อ่านและท าความเขา้ใจเกีย่วกบัประกาศทุ นการศึกษาบุตรสมาชิก 

ประจ าปี ๒๕๕๘ ให้ละเอียดครบถว้นกอ่นท าการกรอกแบบค าขอสมคัรรับทุนการศึกษา  
 ๖.๒.๒ หลงัจากที่ผูส้มคัรยื่นเอกสารสมคัรขอรับทุนการศึกษาเรียบร้อยแลว้ 

ผูส้มคัรจะไดร้ับบตัรประจ าตวัผูส้มคัรขอรับทุนการศึกษา กรณีบตัรประจ าตวัสูญหาย ให้รีบติดต่อเจา้หนา้ที่
สหกรณ์ ที่ไดร้ับมอบหมาย กอ่นวนัปิดประกาศรับสมคัรขอรับทุนการศึกษา มิฉะนั้นผูส้มคัรขอรับทุนจะถู กตดั
สิทธ์ิขอรับทุนการศึกษา 

 ๖.๓ ก  าหนดการส าคญัที่ควรทราบ  
  ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาบุ ตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๕๘  ใน

วนัที่ ๔ กนัยายน ๒๕๕๘ ทางเวบ็ไซต ์www.skpcoop.org และปิดประกาศ ณ ที่ท  าการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจ
สงขลา จ ากดั พร้อมกบัแจง้ก  าหนดการ วนั เวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆ เพื่อด  าเนินการต่อไป 

ขอ้ ๗. ทั้งน้ี ในกรณีใดที่มีปัญหาเกีย่วกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณะกรรมการด าเนินการ
เป็นผูม้ีอ  านาจวนิิจฉยัช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
   พนัต ารวจเอก 
     (  ชยัวฒัน ์ นิตยวมิล ) 
                   ประธานกรรมการด าเนินการ 
                 สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสงขลา จ ากดั 

 



 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากดั 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๑.ช่ือสมาชิก............................................................นามสกุล.............................................................. 
ทะเบียนสมาชิกเลขที่.................... ปัจจุบนัท างานในต าแหน่ง......................................สงักดั..........................  

๒.ที่อยูปั่จจุบนัที่ติดต่อไดส้ะดวกอยูบ่า้นเลขที่.....................หมู่ที่....................ถนน........................... 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั...................................... 
รหสัไปรษณีย.์....................................โทร.............................................. มือถือ................................................  

 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อทุนการศึกษา ให ้ช่ือบุตร...........................................................................  

ประเภท  ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ระดับการศึกษา          ประถมศึกษา มธัยมศึกษา            ปวช./ปวส.         ปริญญาตรีศึกษา 

ช่ือสถานศึกษา....................................ชั้น/ปี..........ผลการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗  ร้อยละ/เกรดเฉล่ีย.......... 

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการขอรับทุน คอื 

๑.ส าเนาระเบียนการศึกษา / ส าเนาสมุดพก / ส าเนา Transcript ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน............ฉบบั 
๒.ส าเนาบตัรประจ าตวันกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา หรือหนงัสือรับรองจากสถานศึกษา จ านวน............ฉบบั 
๓.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐของสมาชิก จ านวน............ฉบบั 
๔.ส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิก        จ านวน............ฉบบั 
๕.ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตร       จ านวน............ฉบบั 
๖.เอกสารอ่ืนๆ เช่นการเปล่ียนช่ือ – สกุล ของสมาชิกหรือบุตร (ถา้มี)   จ านวน............ฉบบั 
๗.ส าเนาสมุดเงินฝากของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของสมาชิก  จ  านวน............ฉบบั 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ.................................................................  
          (............................................................)  
            ……/……../……….. 

     สมาชิกผูข้อรับทุนการศึกษา 

หมายเหตุ  ๑. หลกัฐานท่ีน ามาประกอบการพิจารณาการขอรับทุน หากตรวจสอบพบว่าไม่ถูกตอ้ง จะถูกตดัสิทธ์ทนัที 
     ๒. ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้มลูให้ครบถว้น มิเช่นนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบติัในการขอรับทุน 
     ๓. การขอรับทุนทุกประเภท สมาชิกตอ้งยืน่ใบสมคัรขอรับทุนภายในเวลาท่ีก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
 

 

ภาคผนวก ก. 



-๒- 

การจัดสรรประเภททุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๘ 

สมาชิกยืน่ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา ตามระดบัการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 

ระดับการศึกษา ร้อยละ/เกรดเฉลี่ย 

๑.ป.๑ – ป.๖ ชั้นปีละ ๗ ทุน รวม ๔๒ ทุน ๘๐.๐๐ 
๒.ม.๑ – ม.๖ ชั้นปีละ ๗ ทุน รวม ๔๒ ทุน ๓.๐๐ 
๓.ปวช.๑-๓ ชั้นปีละ ๗ ทุน รวม ๒๑ ทุน ๒.๘๕ 
๔.ปวส.๑-๒ ชั้นปีละ ๗ ทุน รวม ๑๔ ทุน ๒.๘๕ 
๕.ป.ตรี ๑-๔ ชั้นปีละ ๗ ทุน รวม ๒๘ ทุน ๒.๘๕ 
๖.ทุนส่งเสริมการศึกษา หน่วยงาน ๕๓ หน่วย จ านวน ๖๗ ทุน - 
๗.ทุนสนบัสนุนการศึกษา ชั้นปีละ ๓ ทุน จ านวน ๖๓ ทุน - 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิยื่นขอรับทุน 
 ๑.ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๑๒ เดือน 
 ๒.สมาชิกมีสิทธ์ิไดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งไม่ผดินดัเงินงวดช าระหน้ีหัก ณ ท่ีจ่าย หากผดินดัเงินงวดช าระหน้ีใน
ปีบญัชีใดไม่มีสิทธ์ิไดรั้บเงินทุนการศึกษาในปีบญัชีนั้น เวน้แต่การผดินดันั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง  
 ๓.บุตรสมาชิกท่ีศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดบัปริญญาตรีศึกษา ชั้นปีท่ี ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
และมีอายไุม่เกิน ๒๕ ปีบริบรูณ์ 
 ๔.กรณีสมาชิกและคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสองคน ให้ยืน่ขอรับทุนไดเ้พียงคนเดียว 
 ๕.สมาชิกสามารถยืน่ขอรับทุนไดป้ระเภทเดียวเท่านั้น 
 ๖.ตอ้งเป็นบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
 

หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 ๑. แบบค าขอสมคัรรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๕๘ รายละเอียดตาม ผนวก ก. แนบท้ายประกาศน้ี 
 ๒.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน /ส าเนาระเบียนการศึกษา /ส าเนาสมุดพก หรือส าเนา Transcript ของปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ของบุตรสมาชิก (ระดับประถมศึกษา ต้องแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาทีม่ี
การวดัค่าเป็นร้อยละเท่านั้น ระดับมธัยมขึ้นไป ให้แสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาทีม่กีารวดัค่าเป็นเกรด) 
 ๓.ส าเนาบตัรประจ าตวันกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา หรือหนงัสือรับรองจากสถานศึกษาว่าบุตรของสมาชิกท่ีขอรับทุน
ก าลงัศึกษาอยูใ่นปีปัจจุบนั รายละเอียดตาม ผนวก ข. แนบท้ายประกาศน้ี 
 ๔.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือบตัรประจ าตวัอ่ืนๆท่ีทางราชการออก
ให้ ของสมาชิก 
 ๕.ส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิก และบุตรของสมาชิก 
 ๖.เอกสารอ่ืนๆ เช่น เอกสารการเปล่ียนช่ือ – สกุล ของสมาชิกและ/หรือบุตร (ถา้มี)  
 

ส่งใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากดั  



ภาคผนวก ข. 

(ตัวอย่าง) 

หนังสือรับรองผลการศึกษา 

 หนงัสือฉบบัน้ีใหไ้วเ้พือ่รับรองวา่ (ช่ือ-สกุล)...................................................................... .. 

เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา สถานศึกษา.......................................................... ..........................................................  

ระดบัการศึกษา ชั้น.................... ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ/หรือเกรดเฉล่ีย................ 

 ใหไ้ว ้ณ วนัที่..................................................................  

 

(ลงช่ือ).....................................................................  

               (..................................................................)  

      ต าแหน่ง..................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ๑.ตอ้งประทบัตราโรงเรียนดว้ย 

 

ประทบัตรา 



ล าดบั หน่วยงาน สมาชิก(คน) จ านวนผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (1:100)
๑ ต ารวจภูธรภาค ๙ (ส่วนกลาง) ๑๒ ๑
๒ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙ ๓๓ ๑
๓ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๙ ๒๑ ๑
๔ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙ ๑๖ ๑
๕ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙ ๒๐ ๑
๖ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙ ๑๗ ๑
๗ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙ ๒๑ ๑
๘ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๙ ๑๓ ๑
๙ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๙ ๙ ๑
๑๐ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๙ ๑๖ ๑
๑๑ ฝอ.๙๐ บก.อก.ภ.๙ ๑๓ ๑
๑๒ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๙ ๑๒๙ ๒
๑๓ ฝอ.บก.สส.ภ.๙ ๒๑ ๑
๑๔ กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก .สส.ภ.๙ ๑๕ ๑
๑๕ กก.สส.๑ บก.สส.ภ ๙ ๖๑ ๑
๑๖ กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๙ ๔๑ ๑
๑๗ กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๙ ๔๘ ๑
๑๘ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ๑๒ ๑
๑๙ ฝอ.ภ.จว.สงขลา ๔๑ ๑
๒๐ กก.สส.ภ.จว.สงขลา ๑๘๕ ๒
๒๑ สภ.เมืองสงขลา ๒๑๔ ๓
๒๒ สภ.สทิงพระ ๗๗ ๑
๒๓ สภ.ระโนด ๘๐ ๑
๒๔ สภ.กระแสสินธุ์ ๕๖ ๑
๒๕ สภ.สิงหนคร ๖๘ ๑
๒๖ สภ.รัตภูมิ ๘๐ ๑
๒๗ สภ.ควนเนียง ๖๑ ๑
๒๘ สภ.หาดใหญ่ ๒๒๒ ๓
๒๙ สภ.นาหม่อม ๖๒ ๑
๓๐ สภ.บางกล ่า ๕๑ ๑

ผนวก ค.
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากดั



ล าดบั หน่วยงาน สมาชิก(คน) จ านวนผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (1:100)

ผนวก ค.
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากดั

๓๑ สภ.สะเดา ๑๔๒ ๒
๓๒ สภ.คลองแงะ ๕๗ ๑
๓๓ สภ.ปาดงัเบซาร์ ๕๕ ๑
๓๔ สภ.จะนะ ๑๑๑ ๒
๓๕ สภ.เทพา ๑๐๗ ๒
๓๖ สภ.สะบา้ยอ้ย ๘๑ ๑
๓๗ สภ.นาทวี ๑๓๗ ๒
๓๘ สภ.คลองหอยโข่ง ๕๗ ๑
๓๙ ศูนยพิ์สูจนห์ลกัฐาน ๙ ๕๘ ๑
๔๐ สภ.คอหงส์ ๙๐ ๑
๔๑ สภ.ทุ่งลุง ๕๐ ๑
๔๒ สภ.ทุ่งต  าเสา ๕๐ ๑
๔๓ สภ.คูเต่า ๒๔ ๑
๔๔ สภ.สามบ่อ ๔๕ ๑
๔๕ สภ.สะทอ้น ๖๓ ๑
๔๖ สภ.ชุมพล ๓๙ ๑
๔๗ สภ.ม่วงงาม ๔๗ ๑
๔๘ สภ.ห้วยปลิง ๔๙ ๑
๔๙ สภ.ควนมีด ๕๔ ๑
๕๐ สภ.บา้นโหนด ๒๔ ๑
๕๑ สภ.คลองแดน ๑๒ ๑
๕๒ สภ.ปากรอ ๒๔ ๑
๕๓ ขา้ราชการบ านาญ ๔๑๒ ๕

๓,๕๐๓ ๖๗

                     พนัต ารวจเอก       

(ชยัวฒัน ์  นิตยวิมล) 
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสงขลา  จ  ากดั

รวม



ผนวก ง. 
(ตัวอย่าง  แบบรายงานการประชุม) 

รายงานการประชุม...............(สังกดั).......................... 
ครั้งที่............................. 

เมือ่วนัที่................................................ 
ณ.................................................................................. 

 
ผู้มาประชุม 

๑. ......................................................................................... ลายมือช่ือ............................... 
๒. ......................................................................................... ลายมือช่ือ............................... 
๓. ......................................................................................... ลายมือช่ือ............................... 

ผู้ไม่มาประชุม (ถ้าม)ี 
๑. ......................................................................................... 
๒. ......................................................................................... 
๓. ......................................................................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้าม)ี 
๑. ......................................................................................... 
๒. ......................................................................................... 
๓. ......................................................................................... 

เริ่มประชุมเวลา………………………………………. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  ๑.๑ เร่ือง................................................. 
   ประธานแจง้ที่ประชุมวา่.......................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ถ้าม)ี 
  ๒.๑ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้ งที่ ........................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้ งที.่................ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพือ่ทราบ 
  ๓.๑ ........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 



-๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง พจิารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2558 ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา  
  .............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้........................................................................... 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อืน่ๆ 
  ๕.๑ เร่ือง ............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
เลกิประชุมเวลา............................................................ 

 
 

     (ยศ)               ประธานที่ประชุม 
           (................................................) 
     (ยศ)    เลขานุการที่ประชุม 
           (................................................) 
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