
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชิก 2,500.00     

1 สจร.ทหาร 21-มิ.ย.-61 9028 ส.อ.จินดา  บญุญาฤทธิ์ ด.ช.  รัฐศาสตร์   บญุญาฤทธิ์ ป.1 3.15          3.15          โรงเรียนหนองหญา้ปล้องโนนคูณวิทยา โรงเรียนหนองหญา้ปล้องโนนคูณวิทยา ป.2 1

2 สจร.ทหาร 22-มิ.ย.-61 7132 จ.ส.อ.หญงิลัดดาวัลย์  แจ่มสอน ด.ญ. ปรีญานาฏ   เงินอ่อน ป.5 4.00          4.00          โรงเรียนประชาอุทศิ (จันทาบอนุสรณ)์ โรงเรียนประชาอุทศิ (จันทาบอนุสรณ)์ ป.6 2 5,000.00     

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชิก 3,000.00     

3 สจร.ทหาร 22.มิ.ย.61 5302 ร.อ.หญงิวิมลภกัดิ ์วรศรี ร.น. ด.ช. วุฒิวิจักขณ์   เกตุพันธุ ์ ป.6 3.02 3.02 โรงเรียนประชาอุทศิ  ( จันทาบอนุสรณ์ ) โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอหวัง นนทบรุี ม.1 1 3,000.00 

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชิก 2,000.00     

4 สจร.ทหาร 13.มิ.ย.61 2226 ร.ท.ธงชัย ตรีชัยยุทธ ด.ช.  เอกลิน  ตรีชัยยุทธ อ.3 - โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.3 1

5 สจร.ทหาร 21.มิ.ย.61 7567 จ.ส.ต.ปยิะพัฒน์     สีหาเสน ด.ช. วชิราธิป    สีหาเสน อ.2 โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง อ.3 2 4,000.00     

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชิก 2,000.00     

6 สจร.ทหาร 29.มิ.ย.61 5415 น.ท.นิธิศ  มดิศร ร.น. ด.ญ.  สิริกัลยาณ์  มดิศร อนุบาล -           -           โรงเรียนกุมุทมาส โรงเรียนกุมุทมาส ป.2 1 2,000.00     

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชิก 3,000.00     

7 สจร.ทหาร 23.มิ.ย.75 5325 น.ต. กฤษณะ   จันทะโก นางสาว  จิรัชญา   จันทะโก ป.ตร.ี1 2.47          2.47          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตร.ี2 1

8 สจร.ทหาร 29.มิ.ย.61 3569 ร.ท.หญงิวรนิษฐ์  เลิศสวัสดิก์าร นางสาว  ณิชารัศม์  เลิศสวัสดิก์าร ป.ตร.ี1 2.61          2.61          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตร.ี2 2 6,000.00     

รวมทั้งหมด 8 20,000.00 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดบัอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

กลุ่มที ่2 ก าลังศึกษา ระดบัประถมศึกษาชั้นปีที ่1 หรือ ชั้นปีที ่2-6 โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,000 บาท 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ชือ่บตุร - ธิดา เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชือ่  - นามสกุล สมาชิก

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง

ล าดบัที่  2  หน่วย  สจร.ทหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการเรียนด ี 

         กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดบัประถมศึกษาปีที ่2 - 6 โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท

เกรดเฉลี่ย

ทุนส่งเสริมการเรียนด ี 

 กลุ่มที ่2 ก าลังศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และ ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. ) โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 3,000 บาท

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชือ่  - นามสกุล สมาชิก ชือ่บตุร - ธิดา

เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชือ่  - นามสกุล สมาชิก ชือ่บตุร - ธิดา

เลขสมาชิก ชือ่  - นามสกุล สมาชิก ชือ่บตุร - ธิดา

กลุ่มที ่4 ก าลังศึกษา ระดบั ประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค ( ปวท. ),  ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ( ปวส. ) 

เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย

และ ปริญญาตรี โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทุนละ 3,000 บาท

เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง สมาชิก ชือ่  - นามสกุล สมาชิก ชือ่บตุร - ธิดา


