
ล าดบั ระดบั เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจบุัน ระดบั จ านวน ทุนละ

ที่ การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรับรอง การศึกษาปัจจบุัน สมาชิก 2,500.00          

1 ศตก. 70 18-ม.ิย.-61 6778 จ.ส.ต.ยคุลเดช ภู่พิมาย ด.ช.ธนัทชาต ิ ภู่พิมาย 9 ป.3 3.11      3.11      โรงเรียนบ ารุงรววิรรณวทิยา โรงเรียนบ ารุงรววิรรณวทิยา ป.4 1

2 ศตก. 71 18-ม.ิย.-61 6874 จ.ส.อ.วสนัต ์นามวงษา ด.ญ. ศศิกัญญา   นามวงษา 11 ป.4 3.83      3.86      โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ ป.5 2

3 ศตก. 216 29-ม.ิย.-61 6160 ร.ต.วชัระ คชกูล ด.ญ.  มณฑกาญจน์  คชกูล 11 ป.5 4.00      4.00      โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จนัทาบอนุสรณ์  ) โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จนัทาบอนุสรณ์  ) ป.6 3

4 ศตก. 225 29-ม.ิย.-61 6239 ร.ท.พงศ์กมล เหมือนโพธิ์ ด.ช.   เดชไพรณ์  เหมือนโพธิ์ 9 ป.3 3.70      3.70      โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จนัทาบอนุสรณ์  ) โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จนัทาบอนุสรณ์  ) ป.4 4 10,000.00         

ระดบั เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจบุัน ระดบั จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรับรอง การศึกษาปัจจบุัน สมาชิก 3,000.00          

5 ศตก. 21.ม.ิย.61 3883 พ.อ.อ.พีรวสั ชูชื่น นางสาว กานตพิ์ชชา   ชูชื่น 17 ม.4 3.41 3.30 โรงเรียนสกัีน ( วฒันานันท์อุปถัมภ์ ) โรงเรียนสกัีน ( วฒันานันท์อุปถัมภ์ ) ม.5 1

6 ศตก. 21.ม.ิย.61 6236 จ.ส.อ.ชาคริต เจริญวยั ด.ช. ณภัทร  เจริญวยั 13 ม.1 3.41 3.48 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั นนทบุรี ม.2 2

7 ศตก. 21.ม.ิย.61 7542 น.ต.ประเสริฐศักดิ์   เมืองทอง ด.ญ. กนกกร   เมืองทอง 14 ม.1 3.88 3.85 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอหวงั นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอหวงั นนทบุรี ม.2 3

8 ศตก. 22.ม.ิย.61 6775 ร.ต.บุญเสริม ทองค า ด.ญ. ลลีาวด ี   ทองค า 14 ม.1 3.89 3.89 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั นนทบุรี ม.2 4

9 ศตก. 25.ม.ิย.61 9495 จ.ส.อ.ทองเจอื  เชิดสงัวาลย์ ด.ญ. สชุานาถ  เชิดสงัวาลย ์ 14 ม.1 3.62 3.62 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง ม.2 5

10 ศตก. 26.ม.ิย.61 2763 จ.ส.อ.สรุศักดิ์ มากผาสขุ นางสาว  อัญชลพีร  มากผาสขุ 15 ม.3 3.72 3.87 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎพระนครศรีอยธุยา โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎพระนครศรีอยธุยา ม.4 6

11 ศตก. 18.ม.ิย.61 6721 จ.ส.อ.วรวรรธน์ สพัุฒน์ศศิธร ด.ญ.สณัห์ฤทัย  แววพิลา 12 ป.6 3.71 3.67 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนวนิิตศึกษา  ในพระราชูปถัมภ์ ม.1 7 21,000.00 

ล าดบั ระดบั เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจบุัน ระดบั จ านวน ทุนละ

ที่ การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรับรอง การศึกษาปัจจบุัน สมาชิก 4,000.00          

12 ศตก. 5 13-ม.ิย.-61 5932 ร.อ.สมควร โฉมวงษ์ นางสาว  จรรกมล   โฉมวงษ์ 22 ปวส.1 3.45      3.45      วทิยาลยัเทตนิคดอนเมือง วทิยาลยัเทตนิคดอนเมือง ปวส.2 1 4,000.00          

ล าดบั ระดบั สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจบุัน ระดบั จ านวน ทุนละ

ที่ การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรับรอง การศึกษาปัจจบุัน สมาชิก 2,000.00          

13 ศตก. 40 19.ม.ิย.61 6188 จ.ส.อ.ธรียทุธ ใจเตบิ ด.ช. วรพงศ์    ใจเตบิ 4 อ.1 โรงเรียนอนุบาลเอ่ียมสขุ โรงเรียนอนุบาลเอ่ียมสขุ อ.1 1

14 ศตก. 58 22.ม.ิย.61 6600 พ.อ.อ.สรุวชิ บัวสม้ ด.ช. ธกรกฤษ   บัวสม้ 6 อ.2 โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิย ์พิษณุโลก  โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิย ์พิษณุโลก  อ.3 2

15 ศตก. 62 23.ม.ิย.61 6777 จ.ส.อ.ศาศวตั ลิ้มเจริญ ด.ญ. สาธดิา   ลิ้มเจริญ 5 อ.2  โรงเรียนส าเร็จวทิยา  โรงเรียนส าเร็จวทิยา  อ.3 3

16 ศตก. 79 28.ม.ิย.61 7495 พ.ท.บุรินทร์   สายเสมา ด.ช.  บวรวชิญ์   สายเสมา 3 - โรงเรียนพระหฤทัย  นนทบุรี โรงเรียนพระหฤทัย  นนทบุรี อ.1 4

17 ศตก. 88 28.ม.ิย.61 6370 น.ท.บัณฑิต ปัญจงามพัฒนา ด.ช.  ดชิพล  ปัญจงามพัฒนา 3 - โรงเรียนพระหฤทัย  นนทบุรี โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี อ.1 5 10,000.00         

ล าดบั ระดบั เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจบุัน ระดบั จ านวน ทุนละ

ที่ การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ปี 60 ตามหนังสอืรับรอง ปี 61 การศึกษาปัจจบุัน สมาชิก 2,500.00          

18 ศตก. 38 26-ม.ิย.-61 3916 ร.อ.หญิงนงค์นุช บ่ายเที่ยง ด.ญ.  วาสตีา   บ่ายเที่ยง 15 ม.3 2.19      2.02      โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปวช.1 1

19 ศตก. 54 29-ม.ิย.-61 6307 ร.ต.ยทุธนา หนูกระโทก ด.ญ. ณัฎธณิชา  หนูกระโทก 15 ม.3 2.48      2.61      โรงเรียนลาซาล โรงเรียนลาซาล ม.4 2 5,000.00          

รวมทัง้หมด 19 50,000.00      

ล าดบัที่

เกรดเฉลีย่

เกรดเฉลี่ย

ล าดบัที่ สงักัด วนัที่สง่ เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

สงักัด วนัที่สง่ ชื่อบุตร - ธดิา อาย ุ(ป)ี

ชื่อบุตร - ธดิา อาย ุ(ป)ี

              กลุ่มที่ 3 ก าลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. ) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทนุละ 2,500 บาท

อาย ุ(ป)ี เกรดเฉลี่ยชื่อบุตร - ธดิาล าดบัที่ สงักัด วนัที่สง่ เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

ล าดบัที่  19  หน่วย  ศตก.
สหกรณอ์อมทรพัย์กองบญัชาการกองทพัไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทนุการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณอ์อมทรพัย์กองบญัชาการกองทพัไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561
ทนุส่งเสรมิการเรยีนดี  

ทนุส่งเสรมิการศึกษา 

ล าดบัที่ สงักัด วนัที่สง่ เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธดิา อาย ุ(ป)ี เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย

กลุ่มที่ 1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทนุละ 2,000 บาท

กลุ่มที่ 3 ก าลังศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท.), ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 

         กลุ่มที่ 1 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาปทีี่ 2 - 6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทนุละ 2,500 บาท

ทนุส่งเสรมิการเรยีนดี  

 กลุ่มที่ 2 ก าลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. ) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทนุละ 3,000 บาท

ทนุส่งเสรมิการเรยีนดี  

ทนุส่งเสรมิการศึกษา 

และปรญิญาตร ีโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทนุละ 4,000 บาท

ล าดบัที่ สงักัด วนัที่สง่ เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธดิา อาย ุ(ป)ี เกรดเฉลี่ย

เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก


