
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00             

1 ศปร. 21-มิ.ย.-61 8831 ส.ต.ชัชวาล  ช่ืนมณี ด.ญ. สรัลชนา   ช่ืนมณี  ป.2 3.89       3.89       โรงเรียนบ้านมะกอก โรงเรียนบ้านมะกอก ป.3 1

2 ศปร. 21-มิ.ย.-61 9742 ร.ท.หญิงวิทติา  ขุนจ านวน ด.ญ. เฌนิศา   กิจไชยา ป.1 4.00       4.00       โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ า โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ า ป.2 2

3 ศปร. 26-มิ.ย.-61 7510 ส.อ.หญิงภัคภิญญา   มงคลฉัตร ด.ช.  ฐิติพงศ์   ชมเชย ป.5 3.70       3.70       โรงเรียนถาวรวิทยา โรงเรียนถาวรวิทยา ป.6 3 7,500.00             

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00             

4 ศปร. 13.มิ.ย.61 6444 จ.อ.หญิงอัญชลี ธรรมยศ ด.ญ.พรรณอร  ธรรมยศ ป.6 3.86 3.86 โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ม.1 1

5 ศปร. 26.มิ.ย.61 6978 ส.อ.หญิงยศกมล จอมถึก นางสาว  ไบโอ   เพ็ชรมุณี  ปวช.2 3.70 3.70 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปวช.3 2

6 ศปร. 28.มิ.ย.61 4829 พ.อ.ต.สุขสวัสด์ิ บัณฑิตจีน นางสาว  ธิดารัตน์   บัณฑิตจีน ม.3 3.83 3.90 โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวทิยาลยั 2 โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวทิยาลยั 2 ม.4 3 9,000.00 

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกษา ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00             

7 ศปร. 25-มิ.ย.-61 9024 พ.อ.ลัญจกร  นิยมเสน นางสาว  ชนิสรา  นิยมแสน ป.ตร.ี3 3.79       3.80       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตร.ี4 1 4,000.00             

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00             

8 ศปร. 20.มิ.ย.61 8016 ร.ต.จิรวัฒน์  นุ่มละออง ด.ญ. ภิชญาภา   นุ่นละออง อ.3 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม อ.3 1

9 ศปร. 25.มิ.ย.61 7511 จ.อ.หญิงวิไลวรรณ สิริเลิศธีรกุล ด.ช.  ธีรภัทร   สิริเลิศธีรกุล โรงเรียนธนินทรวิทยา โรงเรียนธนินทรวิทยา อ.1 2 4,000.00             

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

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

10 ศปร. 25-มิ.ย.-61 7419 น.ส.นภสร แย้มสุวรรณ ด.ช.   นภสร   แย้มสุวรรรณ ม.1 2.54       2.54       โรงเรียนมาสาสวรรค์วิทยา โรงเรียนมาสาสวรรค์วิทยา ม.2 1 2,500.00             

รวมทั้งหมด 10 27,000.00        

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

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

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 

และปริญญาตรี โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 4,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

เกรดเฉลี่ย

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

ล าดับที่  23  หน่วย  ศปร.
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก

เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด

ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

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

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

เกรดเฉลี่ยสังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา


