
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00          

1 สส.ทหาร 11-มิ.ย.-61 4638 จ.ส.อ.ดนัย พานิช ด.ญ.วีดาส  พานิช  ป.5 3.78        3.78        โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียนอัมพรไพศาล ป.6 1

2 สส.ทหาร 22-มิ.ย.-61 4497 จ.ส.อ.หญิงศรีนะภา แก้วมุ้ย ด.ช. ชิษณุพงศ์   ชวดนุช ป.4 3.70        3.70        โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา ป.5 2

3 สส.ทหาร 26-มิ.ย.-61 5759 จ.ส.อ.หญิงการะเกตุ คงแสง ด.ช.  การะเกตุ    คงแสง ป.1 3.97        3.97        โรงเรียนวัดบางรักใหญ่  ( สายอักษรศรี ) โรงเรียนวัดบางรักใหญ่  ( สายอักษรศรี ) ป.2 3

4 สส.ทหาร 27-มิ.ย.-61 4238 พ.อ.หญิงนภาพิศ เอ่ียมสอาด ด.ช.  ชยพล   เอ่ียมสะอาด ป.2 3.97        3.97        โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง ป.3 4

5 สส.ทหาร 27-มิ.ย.-61 5794 น.ท.ศักดา เอ่ียมสอาด ด.ช.  กฤติน   เอ่ียมสอาด ป.4 3.52        3.52        โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง ป.5 5 12,500.00        

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00          

6 สส.ทหาร 29.มิ.ย.61 5007 พ.ท.ชาติไกรสีห ์เชยอักษร ด.ช.  เณฎิภัทร์   เชยอักษร ม.1 3.17 3.17 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ม.2 1

7 สส.ทหาร 26.มิ.ย.61 5704 นายธนูศักด์ิ คนึงทรัพย์ นางสาว  วิชยาภรณ์  คนึงทรัพย์ ม.3 3.46 3.40 โรงเรียน สีกัน ( วัฒนานันทอุ์ปถัมภ์ ) โรงเรียน สีกัน ( วัฒนานันทอุ์ปถัมภ์ ) ม.4 2

8 สส.ทหาร 27.มิ.ย.61 6903 จ.ส.อ.สมบูรณ์ ชัยสัตย์ นาย ภูทพิย์   ชัยสัตย์   ปวช.2 3.11 3.11 โรงเรียนฝีมือช่าง โรงเรียนฝีมือช่าง ปวช.3 3 9,000.00 

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00          

9 สส.ทหาร 29.มิ.ย.61 5907 พ.จ.อ.วินัย  ทองอุไร ด.ช.พีรวัฒน์  ทองอุไร อ.1 โรงเรียนอนุบาลรังสิต โรงเรียนอนุบาลรังสิต อ.2 1 2,000.00          

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00          

10 สส.ทหาร 29.มิ.ย.61 9201 จ.ส.ต.อนุลักษณ์  ทองแสน ด.ญ.  อนุชธิดา   ทองแสน ป.1 2.50        2.50        โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย ป.2 1 2,000.00          

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ปี 60 ตามหนังสือรับรอง ปี 61 การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00          

11 สส.ทหาร 22-มิ.ย.-61 4667 จ.อ.หญิงสมจิตร อินทร์สลุง นาย  คงคณา  อินทร์สลุง ปวช.2 2.91        2.91        โรงเรียนฝีมือช่างทหาร โรงเรียนฝีมือช่างทหาร ปวช.3 1

12 สส.ทหาร 29-มิ.ย.-61 5460 พ.จ.อ.หญิงณัฐณิชาช์ แสงเงิน นาย กันตินันท ์ แสงเงิน ม.3 2.77        2.05        โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี โรงเรียนสตรีวิทยา  2 ม.4 2 5,000.00          

12 30,500.00    

เกรดเฉลี่ยช่ือบุตร - ธิดา

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

              กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดับมธัยมศึกษา และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป ทุนละ 2,500 บาท

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

ล าดับที่ 13  หน่วย  สส.ทหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

         กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที ่2 - 6 โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 2,500 บาท

เกรดเฉลี่ยสังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวมทัง้หมด

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

 กลุ่มที ่2 ก าลังศึกษา ระดับมธัยมศึกษา และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 3,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่2 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาช้ันปีที ่1 หรือ ช้ันปีที ่2-6 โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป ทุนละ 2,000 บาท 

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ล าดับที่

ล าดับที่


