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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 
เรื่อง  ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      
           

   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ 
จำกัด ทุนการศึกษาที่จะมอบมี ๒ ประเภท คือ ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา และ ทุนประเภทเรียนดี  
จำนวนเงิน ที่จะมอบทั้ง ๒ ประเภท รวมประมาณ ๓,๓๒๗,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)            
โดยมีหลักเกณฑ์ในการขอรับทุน รายละเอียดตามผนวก ก  สมาชิกสหกรณ์ผู้มีความประสงค์จะขอรับทุน

ประเภท  ทุนส่งเสริมการศึกษา ให้กับบุตร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามผนวก ข  สมาชิกสหกรณ์   

ผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภท ทุนเรียนดี ให้กับบุตร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามผนวก ค 
ใบสมัครขอรับทุนตามที่กล่าวต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก (ชั้นยศ น.ท.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ให้การรับรอง ส่งถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ขอรับได้ที่สหกรณ์หรือสำเนาจาก
ผนวก ข หรือ ผนวก ค ท้ายประกาศนี้ได้       

  จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด  ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ          ณ          วันที่           ๒         มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

   

                พลเรือตร ี    
                               (อนุพงษ ์ ทะประสพ) 
                               ประธานกรรมการ 
                           สหกรณ์ออมทรพัย์ กองการฝกึ กองเรือยุทธการ จำกดั 

 

 

 



ผนวก ก 
หลักเกณฑ์ในการขอรับทุนการศกึษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
   

 ๑.  วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม  และสนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ 
กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด จำนวนเงินทุนรวมประมาณ ๓,๓๒๗,๐๐๐ บาท โดยแบ่งทุนการศึกษา
ออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๑.๑  ประเภททุนส่งเสรมิการศึกษา    
  ๑.๑.๑  ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี,ปวส.หรือเทียบเท่า) ทุนละ ๒,๕๐๐  บาท 
  ๑.๑.๒  ระดับมัธยมศกึษา (ม.๑–ม.๖,ปวช.๑-๓ หรือเทียบเท่า) ทุนละ ๒,๐๐๐  บาท 
  ๑.๑.๓  ระดับประถมศึกษา (ป.๑–ป.๖)    ทนุละ ๑,๕๐๐  บาท 
  ๑.๑.๔  ระดับอนุบาล (อ.๑–อ.๓)     ทุนละ ๑,๕๐๐  บาท 
 ๑.๒ ประเภททุนเรียนด ี    
  ๑.๒.๑  ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)    ทุนละ ๓,๕๐๐  บาท 
  ๑.๒.๒  ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.ปี ๒ หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ทุนละ ๓,๕๐๐  บาท 
  ๑.๒.๓  ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.ปี ๒ หรอืเทียบเท่าขึ้นไป) ทุนละ ๒,๕๐๐  บาท 
  ๑.๒.๔  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ( ม.๕ - ม.๖)  ทุนละ ๒,๕๐๐  บาท 
                        ๑.๒.๕  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒ - ม.๓)                   ทุนละ ๒,๕๐๐  บาท 

          ๒.  คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับทุนให้บุตร 
  ๒.๑  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปนับถึง
วันประกาศ  
  ๒.๒  ไม่เป็นผู้ผิดนัดการส่งชำระหนี้  ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก    
กองเรือยุทธการ จำกัด ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับถึงวันประกาศ 
  ๒.๓  สมาชิกที่ขอรับทุนประเภททุนเรียนดี ขอรับทุนให้กับบุตรได้ทุกปี 
  ๒.๔ สมาชิกที่ขอรับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ต้องไม่เคยได้รับทุนประเภททุนส่งเสริม     
การศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  กองการฝึก  กองเรือยุทธการ จำกัด  ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ให้กบับุตรคนใดคนหนึ่งมาก่อน 
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  ๒.๕  สมาชิกมีสิทธิสมัครขอรับทุนให้กับบุตรได้ทั้ง ๒ ประเภท ประเภทละ ๑ ทุน กรณีที่ขอรับทุน
ทั้ง ๒ ประเภท ให้กับบุตรคนเดียวกัน หากบุตรคนนั้นได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนทั้ง ๒ ประเภท สหกรณ์  
จะให้ได้รับทุนที่สงูกว่าเพียงประเภทเดียว 

 ๓.  คุณสมบัตขิองบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน 
  ๓.๑  ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 
   ๓.๑.๑  กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ไม่รวมถึง  
บุตรที่กำลังศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
  ๓.๑.๒  อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๔๑ ขึ้นไป) 
  ๓.๑.๓  มีความประพฤตดิี และเป็นโสด   
  ๓.๑.๔  ไม่เป็นผู้ได้รับโทษโดยคำพพิากษาของศาล 
  ๓.๑.๕  เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๓.๒  ประเภททุนเรียนด ี
   ๓.๒.๑  คุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้รับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา ในข้อ ๓.๑.๒ – ๓.๑.๕  
   ๓.๒.๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ม.๒ - ม.๓ และ ม.๕ - ม.๖) 
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.ปีที่ ๒, ปวส. ปีที่ ๒ หรือเทียบเท่าขึ้นไป) และระดับอุดมศึกษา (ปีที่ ๒ ขึ้นไป)        
หากกำลังศึกษาชั้น ม.๑, ม.๔, ปวช.ปีที่ ๑, ปวส.ปีที่ ๑ หรืออุดมศึกษาปีที่ ๑ ให้ขอทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา 
   ๓.๒.๓  มีผลการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี ้
    ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จะต้องลงทะเบียนเรียน และสอบผ่านการเรียน          
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า ๒๖ หน่วยกิต (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) และได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ำกว่า 
๓.๒๕ ในระบบหน่วยกิต 
    ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส. หรือเทียบเท่า) จะต้องมีผลการเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕  ในระบบหน่วยกิต  
    ระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๕  - ม .๖ ) จะต้องมีผลการเร ียนในป ี
การศึกษา ๒๕๖๔ ได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ำกว่า ๓.๕ ในระบบหน่วยกิต 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒– ม.๓) จะต้องมีผลการเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ำกว่า ๓.๕ ในระบบหน่วยกิต                               

 ๔.  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครขอรับทนุ 
  ตามที่กำหนดในใบสมัครขอรับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษาใน ผนวก ข 

  ตามที่กำหนดในใบสมัครขอรับทุนประเภททุนเรียนดีใน ผนวก ค 
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 ๕.  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน 

  ๕.๑  ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 

   ๕.๑.๑  ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาซึ่งสมควรได้รับทุนต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขตามข้อ ๒.
ข้อ ๓.๑ และข้อ ๔. 

   ๕.๑.๒ นำเงินเดือน (ไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าช่วยเหลือบุตร และเงินค่าเช่าบ้าน )    
ก่อนหักภาษีของผู้ขอรับทุนเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจำนวนบุตรที่กำลังศึกษา + ๑ (บุตรที่กำลังศึกษาหมายถึง
บุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา, มัธยมศึกษา, ประถมศึกษา และระดับอนุบาล) ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น
เกณฑ์ เฉลี่ยของรายได้  ในกรณีที่ สามีและภรรยาต่างก็ เป็นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์กองการฝึก               
กองเรือยุทธการ จำกัด หากประสงค์ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้ง ๒ คน การหารด้วยจำนวนบุตรที่
กำลังศึกษาจะพิจารณา แบ่งจำนวนบุตรออกคนละกึ่งหนึ่งของจำนวนบุตรที่กำลังศึกษา  + ๑        
เป็นตัวหาร เช่น สามี และภรรยา มีบุตร  ๔ คน ให้แบ่งเป็นสามี ๒ + ๑  คน และภรรยา ๒ + ๑ คน สำหรับ   
ผู้ที่มีบุตร  ๓ คน ให้แบ่งเป็นสามี ๑.๕ + ๑ คน และภรรยา ๑.๕ + ๑ คน 

   ๕.๑.๓ เรียงลำดับผลลัพธ์ตามข้อ ๕.๑.๒ โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารชั้นประทวน และลูกจ้าง (รวมพนักงานสหกรณ์ ฯ) จากเกณฑ์เฉลี่ยของรายได้น้อยที่สุดเป็นอันดับต้น 
เรียงไปจนครบจำนวนทุนในแต่ละระดับการศึกษาของแต่ละกลุ่มของผู้ขอรับทุนตามข้อ ๕.๑.๒ ที่จัดสรรและ
เฉลี่ยไว้แล้ว  จึงจะเป็นผู้ที่สมควรได้รับทุนในแต่ละระดับการศึกษา และในแต่ละกลุ่มของผู้ขอรับทุน 

   ๕.๑.๔  ในกรณีที่เกณฑ์เฉลี่ยของรายได้ลำดับสุดท้ายของผู้ขอรับทุน ตามจำนวนทุนของ 
แต่ละระดับการศึกษา และแต่ละกลุ่มของผู้ขอรับทุนเท่ากันให้พิจารณาตามลำดับดังนี ้

๕.๑.๔.๑  มีจำนวนบุตรที่กำลังศึกษาอยู่มากกว่า 
๕.๑.๔.๒  บุตรที่มีผลการศึกษาดีกวา่ 
๕.๑.๔.๓    เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด มานานกว่า 

  ๕.๒ ประเภททุนเรียนด ี
   ๕.๒.๑  เรียงลำดับตามผลการศกึษา 
   ๕.๒.๒  กรณีผลการศึกษาเท่ากัน ให้พิจารณาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก 
กองเรือยุทธการ จำกัด มานานกว่า 
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 ๖. การวินิจฉัยชี้ขาด      

  ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  กองการฝึก  กองเรือยุทธการ  จำกัด                
เป็นผู้พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับทุน โดยพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นอันดับแรก และให้พิจารณา 
ทุนเรียนดีเป็นลำดับต่อไป ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์   
กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ถือเป็นสิ้นสุด และจะออกประกาศให้ทราบ พร้อมนัดหมายวัน – เวลา 
และสถานที่ ในการรบัทุนต่อไป       

 ๗.  การหมดสิทธิ์เป็นผู้ที่ได้รับทุน  

  -   ขาดคุณสมบัติ และเงื่อนไขตามข้อ ๒,๓,๔ หรือเสนอหลักฐานด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 

   

                          พลเรือตรี                         
            (อนุพงษ ์ ทะประสพ) 
                                           ประธานกรรมการ 
                      สหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผนวก ข 

 ใบสมัครขอรับทุนการศกึษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 

ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๕ 
------------  

เขียนที่………………………………………………………. 

วันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ.๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ กองการฝกึ กองเรือยุทธการ จำกดั 

เรียน  ……………………………………………………….(ผู้บังคับบัญชา) 

  ๑. กระผม/ดิฉัน     ตำแหน่ง................................................สังกัด
...............…................สมาชิกหมายเลข…………………และสามี/ภรรยาชื่อ........................................... สมาชิก
หมายเลข………………(กรณีที่สาม/ีภรรยาไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ไม่ต้อง
กรอกข้อความ) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้………………………………..มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรชื่อ…………………………………………………………………อายุ………………..ปี 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น………………………..…กระผม/ดิฉันขอยืนยันว่าบุตรดังกล่าวมีความประพฤติดี เป็นโสด   
ไม่เป็นผู้ได้รับโทษตามคำพิพากษาของศาล และเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๒.  ขอเสนอข้อมูลประกอบการพจิารณาดังนี ้
 ๒.๑ ไม่เคยได้รับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก 
กองเรือยุทธการ จำกัด  ให้กับบุตรคนใดคนหนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔   

   ๒.๒  ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์  ฯ ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี นับถึงวันประกาศ ฯ  

   ๒.๓ รับเงินเดือน………………………….…..…….บาท (ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ไม่รวมเงินอื่น ๆ) 

   ๒.๔ มีบุตรทีก่ำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล-อุดมศึกษา รวม……………….คน คือ 

    ๒.๔.๑ บุตรชื่อ………………………………………………………………………อายุ…………………….ปี
ระดับการศึกษา…………………………………………………สถานศึกษา………………………………………………………………….. 

    ๒.๔.๒ บุตรชื่อ………………………………………………………………………อายุ…………………….ปี
ระดับการศึกษา……………………………………………….. สถานศึกษา………………………………………………………………….. 

 

รายละเอียดการขอรับทุนส่งเสริมบุตรสมาชิก สอ.กฝร. 
หน่วย....................................รหัสทุน............................... ระดับทุน 
ทะเบียนสมาชิก................................................................         A  อดุมศึกษา           1 สัญญาบัตร 
ยศ/นาม........................................................................... ม.3)   B  มัธยมศึกษา         2 ประทวน 
เงินเดือน..........................................................................         C  ประถมศึกษา        3 ลกูจ้าง 
จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา............................................คน         D  อนุบาล 
ชื่อบุตรที่ขอรับทุน...........................................................  

ทุนส่งเสริมการศึกษา 



ข - ๒  

 

    ๒.๔.๓ บุตรชื่อ………………………………………………………………………อายุ…………………….ปี
ระดับการศึกษา………………………………………………… สถานศึกษา………………………………………………………………… 

    ๒.๔.๔ บุตรชื่อ………………………………………………………..……………อายุ…………………….ปี
ระดับการศึกษา………………………………………………… สถานศึกษา………………………………………………………………… 

    ๒.๔.๕ บุตรชื่อ……………………………………………………………….……อายุ…………………….ปี
ระดับการศึกษา………………………………………………….สถานศึกษา…………………………………………………………………. 

 ๓.  ขอส่งหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้วดังนี ้
  ๓.๑ ใบจ่ายเงินเดือน (สลปิเงินเดือน) ประจำเดือน เม.ย.๖๕ หรือ พ.ค.๖๕   
  ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ 

  ๓.๓   หนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (สหกรณ์ ฯ จะไม่พิจารณาจากหลักฐานอื่น ๆ)หลักฐาน 
  ๓.๔ อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………… 

  กระผม/ดิฉัน ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ หากได้รับการพิจารณา กระผม/ดิฉัน  
สามารถนำบุตรที่ได้รับทุนการศึกษาไปรับทนุได้ตามวัน-เวลา และสถานที่ซึ่งสหกรณ์ ฯ จะประกาศให้ทราบ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอสหกรณ์ออมทรพัย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ต่อไปด้วย 

          ควรมิควรแล้วแต่จะกรณุา 

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

                   (…………………………………………………..) 

           ตำแหน่ง……………………………………………………. 

 

เสนอ  สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยทุธการ จำกดั 

        ได้ตรวจสอบข้อความทั้งหมดแล้ว  ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 

 (ลงชื่อ)………………………………………………………….. 

       (………………………………………………………) 

 ตำแหน่ง…………………………………………………………. (ผู้บังคับบัญชาระดับ น.ท.ขึ้นไป) 

        ………./………./……….      



 

 

 

 

ผนวก ค 

ใบสมัครขอรับทุนการศกึษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 

ประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕      

------------- 
เขียนที่……………………………………………….. 

วันที่…………..เดือน…………………………….พ.ศ.๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 

เรียน  ………………………………………………………………. (ผู้บังคับบัญชา) 

  ๑.  กระผม/ดิฉัน………………………………………………………. ตำแหน่ง………………………………………… 
สังกัด………………………………สมาชกิหมายเลข……………………..หมายเลขโทรศัพท์ทีต่ิดต่อได…้…………….……………. 
มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีให้แก่บุตรชื่อ…………….….………………………………………
อายุ…………...…ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับ(ชั้น)………………………………………..มีผลการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔
เกรดเฉลี่ย……………………ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่……………………………………………………………………………………. 
กระผม/ดิฉันขอยืนยันว่าบุตรดังกล่าวมีความประพฤติดี เป็นโสด ไม่เป็นผู้ได้รับโทษตามคำพิพากษาของศาล 
และเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

  ๒.  ขอเสนอข้อมูลประกอบการพจิารณาดังนี ้
   ๒.๑ ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์  ฯ ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี นับถึงวันประกาศ ฯ 

  ๓.  ขอส่งหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้วดังนี ้  
   ๓.๑ สำเนาทะเบียนบา้นของบุตรผู้ขอรับทุน  
   ๓.๒ หนังสือรับรองผลการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือใบรายงานผลการศึกษาซึ่งมี  
คะแนนรวมตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สหกรณ์ ฯ จะไม่พิจารณาจากหลักฐานอื่น ๆ) 
       ๓.๓  อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………    
 

รายละเอียดการขอรับทุนเรียนดีบุตรสมาชิก สอ.กฝร. 
ทะเบียนสมาชิก............................................................... ระดับชั้น 
รหัสทุน............................................................................         R1 (ปวส.2)         R2 (ปวช.2) 
ชื่อบุตรที่ขอ.....................................................................         G2 (ม.2)            G3 (ม.3) 
ระดับชั้น..........................................................................         G5 (ม.5)            G6 (ม.6) 
เกรดเฉลี่ย........................................................................    

  ทุนเรียนดี 



ค – ๒   
 

  กระผม/ดิฉัน ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ หากได้รับการพิจารณา กระผม/ดิฉัน 
สามารถนำบุตรที่ได้รับทุนการศึกษาไปรับทุนได้ ตามวัน-เวลา และสถานที่ ซึ่งสหกรณ์ ฯ จะประกาศให้ทราบ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอสหกรณ์ออมทรพัย์ กองการฝกึ กองเรือยทุธการ จำกดั ต่อไปด้วย 

              ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 

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

          (……………………………………………….) 

               ตำแหน่ง…………………………………………………… 

 

เสนอ  สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 

         ไดต้รวจสอบข้อความทั้งหมดแล้ว  ขอรับรองว่าเปน็ความจริงทุกประการ  

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

             (……………………………………………….)   

       ตำแหน่ง………………………………………………….. (ผู้บังคับบัญชาระดับ น.ท.ขึ้นไป) 

          …………./…………./…………… 

     

 

 

 

 

 

 

 


