
 
 
 

ประกาศ สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจสงขลา จํากัด 
เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป$ 2564 

....................................................................................... 
อาศัยอํานาจตามความในระเบียบของสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจสงขลา จํากัด ว าด!วย      

ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2564 ข!อ 14 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 51 ในการประชุม
ครั้งท่ี  11/2564 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 จึงได!กําหนดหลักเกณฑ� และวิธีการให!สวัสดิการ         
เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป7 2564 ดังต อไปนี้ 

ข! อ  1  ป ระก าศนี้ เรี ย กว า  “ป ระกาศส ห กรณ� ออมท รัพ ย� ตํ ารวจส งขลา จํ า กั ด                 
เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป7 2564” 

ข!อ 2 ในประกาศนี้ 
 “สหกรณ�” หมายถึง สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจสงขลา จํากัด 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจสงขลา จํากัด 
 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�

ตํารวจสงขลา จํากัด 
 “คณะกรรมการประชาสัมพันธ�” หมายถึง คณะกรรมการประชาสัมพันธ�สหกรณ�        

ออมทรัพย�ตํารวจสงขลา จํากัด 
 “บุตร” หมายถึง บุตรโดยชอบด!วยกฎหมาย ยกเว!นบุตรบุญธรรม และมีอายุไม เกิน 

25 ป7บริบูรณ�  
 “ใบแสดงผลการเรียน” หมายถึง สําเนาใบแสดงผลการเรียน/สําเนาระเบียน

การศึกษา/สําเนาสมุดพก/สําเนา Transcript  
ข!อ 3 คุณสมบัติของผู!มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุน ดังนี้ 

3.1 ต!องมีอายุสมาชิกไม น!อยกว า 1 ป7 
3.2 สมาชิกมีสิทธิ์ได!รับทุนการศึกษาจะต!องไม ผิดนัดเงินงวดชําระหนี้หัก ณ ท่ีจ าย       

หากผิดนัดเงินงวดชําระหนี้ในป7บัญชีใดไม มีสิทธิ์ได!รับเงินทุนการศึกษาในป7บัญชีนั้น เว!นแต การผิดนัดนั้นมิได!
เกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 

3.3 บุตรสมาชิก จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นป7ท่ี 1 ถึงระดับปริญญาตรี    
ชั้นป7ท่ี 4 ป7การศึกษา 2563 

3.4 กรณีสมาชิกและคู สมรสเปJนสมาชิกสหกรณ�ท้ังสองคน ให!สมาชิกยื่นขอรับทุน
ได!เพียงคนเดียว 

3.5 สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได!ประเภทเดียวเท านั้น 
  ข!อ 4 หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
   4.1 แบบคําขอใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป7  2564        
(ตามเอกสาร ผนวก ก. แนบท!ายประกาศนี้) 
   4.2 สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา/สูติ บัตร หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของบุตร 
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   4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ!าหน!าท่ีของรัฐ หรือ         
บัตรประจําตัวอ่ืนๆท่ีทางราชการออกให!ของสมาชิก 
   4.4 สําเนาทะเบียนบ!านบุตรและสมาชิก 
   4.5 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ!ามี) 
   4.6 สําเนาใบแสดงผลการของภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ป7การศึกษา 
2563 ยกเว!นระดับปริญญาตรี ใช!ใบแสดงผลการเรียนของภาคเรียนท่ี 1 

- สําหรับใบแสดงผลการเรียนของภาคเรียนท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี ท่ีพิมพ�จาก
ระบบคอมพิวเตอร� ผ านทางเว็บไซต�ของสถานศึกษา ให!สมาชิกผู!ขอรับทุนลงลายมือชื่อรับรอง 

- กรณีศึกษาจากสถานศึกษาต างประเทศ ต!องมีหนังสือรับรองเปJนภาษาไทยจาก
สถาบันท่ีมีใบอนุญาตแปลภาษารับรองมาแสดง 

4.7 ในระดับประถมศึกษา ต!องแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาท่ีมีการวัดค าเปJน  
ร!อยละเท านั้น หากสถานศึกษาใด แสดงผลการเรียนท่ีมีการวัดค าเปJนเกรดให!ใช!หนังสือรับรองผลการศึกษา         
(ตามเอกสาร ผนวก ข. แนบท!ายประกาศนี้) ระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป ให!แสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาท่ีมี
การวัดค าเปJนเกรด   
   4.8 สําเนาสมุดเงินฝากสหกรณ�ฯหรือสําเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย         
ของสมาชิก 

ข!อ 5 การจัดสรรทุนการศึกษาให!แก บุตรสมาชิก แบ งออกเปJน 3 ประเภท ดังนี้ 
5.1 ประเภททุนเรียนดี แบ งระดับการศึกษา ดังนี้ 

     5.1.1 ระดับประถมศึกษาชั้นป7ท่ี 1-6 ชั้นป7ละ 12 ทุน จํานวน 72 ทุนๆ 
ละ 2,500 บาท มีผลการเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 รวมกันต!องไม น!อยกว าร!อยละ 80 
     5.1.2 ระดับมัธยมศึกษาชั้นป7ท่ี 1-6 ชั้นป7ละ 12 ทุน จํานวน 72 ทุนๆ 
ละ 3,000 บาท มีผลการเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 รวมกันต!องไม น!อยกว า 2.75 
     5.1.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นป7ท่ี 1-3 ชั้นป7ละ 12 ทุน 
จํานวน 36 ทุนๆ ละ 3,000 บาท มีผลการเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 รวมกันต!องไม น!อยกว า 2.75 
     5.1.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นป7ท่ี 1-2 ชั้นป7ละ 
12 ทุน จํานวน 24 ทุนๆ ละ 4,000 บาท มีผลการเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 รวมกันต!องไม น!อยกว า 
2.75 
     5.1.5 ระดับปริญญาตรี ชั้นป7ท่ี 1-4 ชั้นป7ละ 12 ทุน จํานวน 48 ทุนๆ 
ละ 4,000 บาท มีผลการเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ไม น!อยกว า 2.75 
   5.2 ประเภททุนส งเสริมการศึกษา มอบให!กับบุตรสมาชิกท่ีจบ ป7การศึกษา 2563 
ใน ระดับประถมศึกษาชั้นป7 ท่ี  1 ถึง ระดับปริญาตรี ชั้นป7 ท่ี  4 มอบทุกหน วย ทุนละ 2,500 บาท            
(ตามเอกสาร ผนวก ค. แนบท!ายประกาศนี้)  
   5.3 ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา มอบให!กับบุตรสมาชิกท่ีขอรับทุนเรียนดี ซ่ึงได!
ลําดับท่ี 13 ถึง 17 ชั้นป7ละ 5 ทุน จํานวน 105 ทุนๆ ละ 1,000 บาท 
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ข!อ 6.หลักเกณฑ�การพิจารณาตัดสินให!ทุนการศึกษา 

   6.1 ประเภททุนเรียนดี 
 6.1.1 การตัดสินทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีจะใช!ผลการเรียนของ

บุตรสมาชิกเปJนเกณฑ�ในการตัดสินโดยจะเรียงลําดับจากผู!ท่ีได!ผลการเรียนสูงสุดลงมาตามลําดับ 
 6.1.2 ในระดับประถมศึกษา พิจารณาจากผลการเรียนเปJนร!อยละ เท านั้น    

ไม รับพิจารณาผู!ท่ีส งผลการเรียนเปJนเกรดเฉลี่ย  
   6.1.3 ในระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป พิจารณาผลการเรียนเปJนเกรดเฉลี่ย  

 6.1.4 กรณีมีผู!ได!ผลการเรียนเท ากัน ให!นับอายุการเปJนสมาชิกของสมาชิก
สหกรณ� หากยังเท ากัน ให!ผู!ขอรับทุนเรียนดีท่ียื่นขอรับทุนก อนเปJนผู!อยู ในลําดับท่ีสูงกว าและหากเวลาสมัคร 
พร!อมกันให!ใช!วิธีจับฉลาก 

 6.1.5 สหกรณ�ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรทุนการศึกษาให!เปJนอํานาจของ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ� 

 6.2 ประเภททุนส งเสริมการศึกษา 
  6.2.1 สมาชิกท่ีมีความประสงค�ขอรับทุนให!ยื่นความจํานงต อประธานกลุ ม

หรือหัวหน!าหน วยท่ีสังกัด โดยให!ประธานกลุ มหรือหัวหน!าหน วย ประชุมร วมกันกับผู!แทนสมาชิกหรือสมาชิก 
ร วมกันพิจารณามอบทุนส งเสริมการศึกษา 

  6.2.2 หน วยรวบรวมหลักฐาน พร!อมบันทึกการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู!
ได!รับทุนส งเสริมการศึกษา (ตามเอกสาร ผนวก ง. แนบท!ายประกาศนี้) และจัดส งรายงานการประชุมให!
สหกรณ� 

  6.2.3 กรณีสมาชิกท่ีถูกหักในฐานะผู! คํ้าประกันให!ตัวแทนกลุ มนํามา
พิจารณาในลําดับแรก 

  6.2.4 สมาชิกได!รับทุนติดต อกันสองป7ไม ได! 
  6.2.5 กรณีสมาชิก เปJนข!าราชการบํานาญ มีความประสงค�ขอรับทุนให!ยื่น

ความจํานงต อสหกรณ� โดยให!คณะกรรมการประชาสัมพันธ� ร วมกันพิจารณา และเปJนผู!มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
และให!ถือเปJนท่ีสุด 

 6.3 ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา มอบให!กับบุตรสมาชิกท่ีขอรับทุนเรียนดี ซ่ึงได!
ลําดับท่ี 13 ถึง 17  

ข!อ 7. วิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษา ข้ันตอนการรับสมัคร  และกําหนดการท่ีควรทราบ 
7.1 วิธีการสมัคร  
 รับสมัคร ณ ท่ีทําการ สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจสงขลา จํากัด ในวันและ

เวลาทําการ (08.30 น. – 16.30 น.) ต้ังแต วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564   
7.2 ข้ันตอนการสมัคร 
 7.2.1 อ านและทําความเข!าใจเก่ียวกับประกาศสหกรณ�ฯ เร่ือง ทุนการศึกษา

บุตรสมาชิก ประจําป7 2564  
7.2.2 กรอกแบบคําขอใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป7 

2564 ให!ครบถ!วน 
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7.2.3 ยื่นคําขอใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป7 2564        

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7.3 กําหนดการสําคัญท่ีควรทราบ  

  ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป7 2564      
ในวันท่ี  11 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต� www.skpcoop.org และป̂ดประกาศ ณ ท่ีทําการสหกรณ�ออม
ทรัพย�ตํารวจสงขลา จํากัด พร!อมกับแจ!งกําหนดการ วัน เวลา สถานท่ีและรายละเอียดต างๆ เพ่ือดําเนินการ
ต อไป 

ข!อ 8. ท้ังนี้  ในกรณีใดท่ีมีป_ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให!คณะกรรมการ
ดําเนินการเปJนผู!มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและให!ถือเปJนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
            พันตํารวจโท 
         (พนม  จิตภักดี) 
                           ประธานกรรมการ 
               สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจสงขลา จํากัด 

 

 



 
 
 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจสงขลา จํากัด 
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป# ๒๕๖4 

ชื่อ-สกุล สมาชิก.............................................................................ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี....................
สังกัด.....................................ท่ีอยู�ป�จจุบันท่ีติดต�อได!สะดวกอยู�บ!านเลขท่ี...........หมู�ท่ี...........ถนน....................... 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย,.....................................โทร..............................................มือถือ..................................................... 

ประเภท ทุน  ทุนเรียนดี 
   ทุนส�งเสริมการศึกษา 
ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปวช./ปวส.   ปริญญาตรี 

ข!าพเจ!ามีความประสงค,ขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป4 2564 ชื่อ-สกุลบุตร.......................................... 
ชื่อสถานศึกษา...................................................................................................................................................... 
ผลการเรียนป4การศึกษา ๒๕๖3  ระดับชั้น/ป4..............................................ร!อยละ/เกรดเฉลี่ย........................... 

พร*อมนี้ได*แนบหลักฐานประกอบการขอรับทุน 
เอกสารสําหรับ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา/สูติบัตร หรือประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ!าน        จํานวน ๑ ฉบับ 
๓. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ!ามี)     จํานวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสือรับรองผลการศึกษา(ตามเอกสาร ผนวก ข. กรณี ไม�มีใบแสดงผลการเรียน) จํานวน ๑ ฉบับ 
๕. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา/สําเนาระเบียนการศึกษา /สําเนาสมุดพก/  จํานวน ๑ ฉบับ 
    สําเนา Transcript ป4การศึกษา ๒๕๖3 
๖. สําเนา Transcript กรณีศึกษาจากสถาบันต�างประเทศ (สถาบันแปลภาษารับรอง) จํานวน ๑ ฉบับ 

เอกสารสําหรับ สมาชิก 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ!าหน!าท่ีของรัฐของสมาชิก จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ!าน        จํานวน ๑ ฉบับ 
๓. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ!ามี)     จํานวน ๑ ฉบับ 
๔. สําเนาสมุดเงินฝากสหกรณ,ฯหรือสําเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  จํานวน ๑ ฉบับ 

 ข!าพเจ!าขอรับรองว�าข!อมูลข!างต!นเปSนความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ................................................................. 
(............................................................) 

……/……../…….. 
สมาชิกผู!ขอรับทุนการศึกษา 

หมายเหตุ  ๑. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาการขอรับทุน หากตรวจสอบพบว�าไม�ถูกต!องจะถูกตัดสิทธ์ิทันที 
    ๒. ผู!สมัครต!องกรอกข!อมูลให!ครบถ!วน มิเช�นน้ันจะถือว�าขาดคุณสมบัติในการขอรับทุน 
    ๓. การขอรับทุนทุกประเภท สมาชิกต!องยื่นใบสมัครขอรับทุนภายในเวลาท่ีกําหนด มิฉะน้ันจะถือว�าสละสิทธ์ิ 
 
 

ผนวก  ก. 
เลขท่ีรับใบสมัคร................/2564 

วันท่ีรับ...................................... 
ผู!รับ........................................... 

 



การจัดสรรประเภททุนเรียนดีและทุนส1งเสริมการศึกษา ประจําป# ๒๕๖4 
สมาชิกยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ตามระดับการศึกษาต�างๆ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ร*อยละ/เกรดเฉล่ีย 
๑. ป.๑–๖ ชั้นป4ละ ๑2 ทุน รวม 72 ทุน ๘๐.๐๐ 
๒. ม.๑–๖ ชั้นป4ละ 12 ทุน รวม 72 ทุน 2.75 
๓. ปวช. ๑-๓ ชั้นป4ละ ๑2 ทุน รวม 36 ทุน 2.75 
๔. ปวส. ๑-๒ ชั้นป4ละ ๑2 ทุน รวม ๒4 ทุน 2.75 
๕. ป.ตรี ๑-๔ ชั้นป4ละ 12 ทุน รวม 48 ทุน 2.75 
๖. ทุนส�งเสริมการศึกษา หน�วยงาน 50 หน�วย จํานวน 84 ทุน - 
๗. ทุนสนับสนุนการศึกษา ชั้นป4ละ ๕ ทุน จํานวน ๑๐๕ ทุน - 

 
 

คุณสมบัติของผู*มีสิทธิ์ย่ืนขอรับทุน 
๑. ต!องมีอายุสมาชิกไม�น!อยกว�า 1 ป4 
๒. สมาชิกมีสิทธิ์ได!รับทุนการศึกษาจะต!องไม�ผิดนัดเงินงวดชําระหนี้หัก ณ ท่ีจ�าย หากผิดนัดเงินงวด

ชําระหนี้ในป4บัญชีใดไม�มีสิทธิ์ได!รับเงินทุนการศึกษาในป4บัญชีนั้น เว!นแต�การผิดนัดนั้นมิได!เกิดข้ึนจากการ
กระทําของตนเอง 

๓. บุตรสมาชิกท่ีจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นป4ท่ี ๑ ถึงระดับปริญญาตรี ชั้นป4ท่ี ๔  
ใน ป4การศึกษา ๒๕๖3 และมีอายุไม�เกิน ๒๕ ป4บริบูรณ, 

๔. กรณีสมาชิกและคู�สมรสเปSนสมาชิกสหกรณ,ท้ังสองคน ให!สมาชิกยื่นขอรับทุนได!เพียงคนเดียว 
๕. สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนได!ประเภทเดียวเท�านั้น 

 
 
 
 
 
 

ส1งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป# ๒๕๖4 
ได*ที่ทําการ สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจสงขลา จํากัด หรือจัดส1งทางไปรษณีย�  
ที่อยู1 ๒/๙๙ ถนนแหล1งพระราม ตําบลบ1อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐  
โทร ๐๗๔-๓๒๒-๕๒๒, 074-326-772 



 
 

ผนวก ข. 

หนังสือรับรองผลการศึกษา 
(ใช�เฉพาะกรณี ไม�มีใบแสดงผลการเรียน) 

 หนังสือฉบับนี้ให�ไว�เพ่ือรับรองว�า (ชื่อ-สกุล)............................................................................ 

เป นนักเรียน/นักศึกษา สถานศึกษา.................................................................................................................... 

ป'การศึกษา ๒๕๖3 ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาชั้นป'ท่ี ................... 
มัธยมศึกษาชั้นป'ท่ี ..................... 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นป'ท่ี ................... 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นป'ท่ี ................... 
ปริญญาตรี ชั้นป'ท่ี ................... 

 
มีผลการเรียนคิดเป นร�อยละ/เกรดเฉลี่ย.....................(ป'การศึกษา ๒๕๖3) 

 
ให�ไว� ณ วันท่ี.................................................................. 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................................... 
            (..................................................................) 

     ตําแหน�ง.................................................................. 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑.ประทับตราสถานศึกษา 
  ๒.ระดับประถมศึกษา ต�องแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาท่ีมีการวัดค�าเป นร�อยละเท�านั้น 
  ระดับมัธยมข้ึนไป ให�แสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาท่ีมีการวัดค�าเป นเกรด 
 

ประทบัตรา 

โรงเรียน 



ลําดับ หน	วย สมาชิก(คน) จํานวนผู�ได�รับทุนส	งเสริมการศึกษา 

1 ตํารวจภูธรภาค 9 (ส�วนกลาง) 7 1

2 ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 36 1

3 ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 12 1

4 ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 6 1

5 ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 17 1

6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 12 1

7 ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 13 1

8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 112 2

9 ฝอ.บก.สส.ภ.9 24 1

10 กก.วิเคราะห(ข�าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 11 1

11 กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 45 1

12 กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 41 1

13 กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 40 1

14 เจ0าหน0าที่สหกรณ(  15 1

15 ภ.จว.สงขลา 42 1

16 กก.สส.ภ.จว.สงขลา 80 2

17 กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 126 3

18 สภ.เมืองสงขลา 198 4

19 สภ.สทิงพระ 66 1

20 สภ.ระโนด 63 1

21 สภ.กระแสสินธุ( 44 1

22 สภ.สิงหนคร 62 1

23 สภ.รัตภูมิ 70 1

24 สภ.ควนเนียง 54 1

25 สภ.หาดใหญ� 227 5

26 สภ.นาหม�อม 48 1

27 สภ.บางกลํ่า 54 1

28 สภ.สะเดา 129 3

29 สภ.คลองแงะ 43 1

30 สภ.ปาดังเบซาร( 43 1

ผนวก ค.

รายละเอียดแนบท�ายประกาศสหกรณ)ออมทรัพย)ตํารวจสงขลา จํากัด



ลําดับ หน	วย สมาชิก(คน) จํานวนผู�ได�รับทุนส	งเสริมการศึกษา 

ผนวก ค.

รายละเอียดแนบท�ายประกาศสหกรณ)ออมทรัพย)ตํารวจสงขลา จํากัด

31 สภ.จะนะ 111 2

32 สภ.เทพา 101 2

33 สภ.สะบ0าย0อย 85 2

34 สภ.นาทวี 130 3

35 สภ.คลองหอยโข�ง 59 1

36 ศูนย(พิสูจน(หลักฐาน 9 40 1

37 สภ.ทุ�งลุง 42 1

38 สภ.ทุ�งตําเสา 30 1

39 สภ.คูเต�า 19 1

40 สภ.สามบ�อ 41 1

41 สภ.สะท0อน 64 1

42 สภ.คลองแดน 8 1

43 สภ.คอหงส( 69 1

44 สภ.ชุมพล 18 1

45 สภ.ม�วงงาม 39 1

46 สภ.ห0วยปลิง 40 1

47 สภ.ควนมีด 56 1

48 สภ.บ0านโหนด 24 1

49 สภ.ปากรอ 23 1

50 ข0าราชการบํานาญ 872 17

3,611 84รวม



ผนวก ง. 
(ตัวอยาง แบบรายงานการประชุม) 

รายงานการประชุม...............(หนวย/สังกัด)................ 
คร้ังท่ี............................. 

เมื่อวันท่ี................................................ 
ณ.................................................................................. 

 

ผู%มาประชุม 
๑. ............................................................................... ลายมือช่ือ............................... 
๒. ............................................................................... ลายมือช่ือ............................... 
๓. ............................................................................... ลายมือช่ือ............................... 

ผู%ไมมาประชุม (ถ%ามี) 
๑. ......................................................................................... 
๒. ......................................................................................... 
๓. ......................................................................................... 

ผู%เข%ารวมประชุม (ถ%ามี) 
๑. ......................................................................................... 
๒. ......................................................................................... 
๓. ......................................................................................... 

เริ่มประชุมเวลา………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ%งให%ที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง................................................. 

ประธานแจ�งที่ประชุมว�า ............................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ถ%ามี) 
  ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.......................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อทราบ 
  ๓.๑........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 



-๒- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง พิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป7 ๒๕๖4 ประเภททุนสงเสริม
การศึกษา 

4.1. (ให�ระบุ ช่ือสมาชิก ช่ือบุตรสมาชิก ระดับการศึกษา )…………………………………………. 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมตใิห�..................................................................... 

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

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อื่นๆ 
  ๕.๑ เรื่อง 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา............................................................ 
    (ยศ) .................................................... ประธานที่ประชุม 

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

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

หมายเหตุ บุตรสมาชิก จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ชั้นป�ท่ี 1 ถึง ระดับปริญาตรี ชั้นป�ท่ี 4 ป2การศึกษา 

2563 

พร�อมนี้ได�แนบหลักฐานประกอบการขอรับทุน 
เอกสารสําหรับ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา/สูติบัตร หรือประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ,าน        จํานวน ๑ ฉบับ 
๓. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ,ามี)     จํานวน ๑ ฉบับ 

เอกสารสําหรับ สมาชิก 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ,าหน,าท่ีของรัฐของสมาชิก จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ,าน        จํานวน ๑ ฉบับ 
๓. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ,ามี)     จํานวน ๑ ฉบับ 
๔. สําเนาสมุดเงินฝากสหกรณ7ฯหรือสําเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  จํานวน ๑ ฉบับ 
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