
 
ประกาศ 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั 
เรือง  ประกาศรายชือผูที้ไดร้บัทุนการศึกษา  ประจําปี 2561 

---------------------------- 
 

 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ลงวันที 30 เมษายน 2561 เรือง การให้

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาํปี 2561 โดยกาํหนดให้ส่งใบสมัครตังแต่วันท ี1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท ี

31 สิงหาคม 2561 นัน บัดนี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกัด ได้พิจารณาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาในปี 

2561 เสรจ็สินแล้ว จึงขอประกาศรายชือผู้ทีได้รับทุนการศึกษา จาํนวน 1,799 ราย รวมจาํนวนเงินทังสิน 

1,588,600.00 บาท (หนึงล้านห้าแสนแปดหมืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอยีด ดังนี  

 1. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้กบับุตรสมาชิกทุกคนทส่ีงใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

ทุกระดับชันการศึกษา ตังแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี และบุตรสมาชิกผู้ทขีอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการ

พิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน ทุนละ 600 บาท มีผู้ได้รับทุน 1,501 ราย 

รวมจาํนวนเงินทงัสนิ 900,600 บาท 

 2.ทุนประเภทเรียนดี มอบให้กบับุตรสมาชิกทส่ีงใบสมัครขอรับทุนและมีผลการเรียนสงูสดุของ

ปีการศึกษา 2560 แต่เนืองจากในบางระดับการศึกษามีบุตรสมาชิกทมีีผลการเรียนคะแนนเฉลียระดับ 4.00 

เกนิจาํนวนทุนทสีหกรณก์าํหนด ดังนัน เพือเป็นขวัญและกาํลังใจให้กบับุตรสมาชิกทมีีผลการเรียนดี สหกรณ์

จึงมอบทุนเรียนดีให้กบับุตรสมาชิกทมีีผลคะแนนเฉลียระดับ 4.00 ทุกคน 
 2.1  ระดบัประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ทุนละ 2,000 บาท มีผูไ้ดร้บัทุน 178 ราย รวม

จํานวนเงินทงัสิน 356,000 บาท   
- ระดับประถมศึกษา ป.1  มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 39 ราย ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี  

มีคะแนนเฉลียระดับ 4.00  จาํนวน 38 ราย   
- ระดับประถมศึกษา ป.2  มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 25 ราย ผู้ทไีด้รับทุนเรียนด ี

มีคะแนนเฉลียระดับ  4.00  จาํนวน 24 ราย    
   -   ระดับประถมศึกษา ป.3  มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 38 ราย  ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี  
 มีคะแนนเฉลียระดับ 4.00  จาํนวน 38 ราย   

- ระดับประถมศึกษา ป.4  มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 17 ราย  ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี  

มีคะแนนเฉลียระดับ 4.00  จาํนวน 17 ราย   
- ระดับประถมศึกษา ป.5  มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 24 ราย  ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี   

มีคะแนนเฉลียระดับ  4.00  จาํนวน 24 ราย 
- ระดับประถมศึกษา ป.6  มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 39 ราย  ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี   

มีคะแนนเฉลียระดับ  4.00  จาํนวน 37 ราย   
/2.1.2 ระดับมัธยมศึกษา... 



 2
 

 2.2 ระดบัมธัยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ทุนละ 2,500 บาท มีผูไ้ดร้บัทุน 60 ราย รวม

จํานวนเงินทงัสิน 150,000 บาท  
- ระดับมัธยมศกึษา ม.1  มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 18 ราย  ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี    

มีคะแนนเฉลียระดับ 3.95 - 4.00  จาํนวน 10 ราย    
- ระดับมัธยมศกึษา ม.2  มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 17 ราย  ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี   

มีคะแนนเฉลียระดับ 3.96 - 4.00  จาํนวน 10 ราย    
- ระดับมัธยมศกึษา ม.3  มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 31 ราย ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี    

มีคะแนนเฉลียระดับ 4.00 - 4.00  จาํนวน 10 ราย   
- ระดับมัธยมศกึษา ม.4  มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 17 ราย ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี    

มีคะแนนเฉลียระดับ 3.92 - 4.00 จาํนวน 10 ราย   
- ระดับมัธยมศกึษา ม.5 มผู้ียืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 17 ราย ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี     

มีคะแนนเฉลียระดับ  3.97 - 4.00 จาํนวน 10 ราย  
- ระดับมัธยมศกึษา ม.6 มผู้ียืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 14 ราย ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี        

มีคะแนนเฉลียระดับ 3.94 - 4.00 จาํนวน 10 ราย   
 
   2.3 ระดบัอาชีวศึกษา (ปวช.1 – 3) ทุนละ 2,500 บาท มีผูไ้ดร้บัทุน 6 ราย รวมจํานวน

เงินทงัสิน 15,000 บาท   

- ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1) มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 1 ราย ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี  

มีคะแนนเฉลียระดับ 3.71 – 3.71 จาํนวน 1 ราย    
- ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.2) มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 1 ราย ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี  

มีคะแนนเฉลียระดับ 3.59 – 3.59 จาํนวน 1 ราย   
- ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.3) มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 4 ราย ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี  

มีคะแนนเฉลียระดับ 3.57 – 4.00 จาํนวน 4 ราย    
 
   2.4 ระดบัอาชีวศึกษา (ปวส.1 –2) ทุนละ 3,000 บาท มีผูไ้ดร้บัทุน 8 ราย รวมจํานวน

เงินทงัสิน 24,000 บาท   
- ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1) มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 3 ราย ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี  

มีคะแนนเฉลียระดับ 3.61 – 3.81 จาํนวน 3 ราย   
- ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.2) มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 6 ราย ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดี  

มีคะแนนเฉลียระดับ 3.64 – 3.89 จาํนวน 5 ราย   
 

   2.5 ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ 3,500 บาท มีผูไ้ดร้บัทุน 20 ราย รวม

จํานวนเงินทงัสิน 70,000 บาท  
- ระดับอดุมศึกษา (ปริญญาตรีปี 1) มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 18 ราย ผู้ทไีด้รับ 

ทุนเรียนดีมีคะแนนเฉลียระดับ 3.85 – 3.92 จาํนวน 5 ราย 
/ระดับอดุมศกึษา… 
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- ระดับอดุมศึกษา (ปริญญาตรีปี 2) มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 25 ราย ผู้ทไีด้รับ 

ทุนเรียนดีมีคะแนนเฉลียระดับ 3.92 – 4.00 จาํนวน 5 ราย  

- ระดับอดุมศึกษา (ปริญญาตรีปี 3) มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษาจาํนวน 25 ราย ผู้ทไีด้รับ  

ทุนเรียนดีมีคะแนนเฉลียระดับ 3.87 – 3.96 จาํนวน 5 ราย 
- ระดับอดุมศึกษา (ปริญญาตรีปี 4 ขนึไป) มีผู้ยืนขอรับทุนการศึกษา จาํนวน 23 ราย         

ผู้ทไีด้รับทุนเรียนดีมีคะแนนเฉลียระดับ 3.96 - 4.00 จาํนวน 5 ราย   
                
    2.6 ทุนปริญญาตรีเกียรตินยิม มอบให้กบับุตรสมาชิกทสีาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี 

(เกยีรตินิยม) ทสีภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2560 
   (1)  เกยีรตินิยมอนัดับ 1 ทุนละ 2,500 บาท มผู้ีได้รับทุน 10 ราย 
          รวมจาํนวนเงินทงัสนิ 25,000 บาท 
   (2)  เกยีรตินิยมอนัดับ 2 ทุนละ 1,500 บาท มผู้ีได้รับทุน 4 ราย 
          รวมจาํนวนเงินทงัสนิ 6,000 บาท 
 
  3. ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้กับบุตรสมาชิกทศีึกษาในโรงเรียนสอนคน

พิการ หรือเป็นเดก็ทต้ีองได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทังนี โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้อง

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 12 ราย รวมจาํนวนเงินทังสิน 

42,000 บาท  
 
                จึงขอประกาศรายชือผู้ทีได้รับทุนการศึกษาบุตรให้ทราบโดยทัวกัน ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี 
 
 

                                                           ประกาศ ณ วนัท ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
  
    
         
                                                                   (นายจงเจริญ กจิสาํราญกุล)                                    
                                                                    ประธานกรรมการดาํเนินการ 
                                                                สหกรณอ์อมทรัพย์กรมป่าไม้  จาํกดั      


