
ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00        

1 ศรภ. 20-มิ.ย.-61 7785 จ.ร.ต.สมภพ   เอ่ียมสักขี ด.ญ. เพลงภัสสร   เอ่ียมสักขี ป.2 3.50         3.85             โรงเรียนเทพวิทยา  โรงเรียนเทพวิทยา  ป.3 1

2 ศรภ. 26-มิ.ย.-61 7453 ร.ต.พงศ์วิชญ์  หัสไทรทอง ด.ญ.  ขวัญชนก   หัสไทรทอง ป.2 4.00         4.00             โรงเรียนวัดสามง่าม  ( คงทองอนุสรณ์ ) โรงเรียนวัดสามง่าม  ( คงทองอนุสรณ์ ) ป.3 2 5,000.00        

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00        

3 ศรภ. 28.มิ.ย.61 6680 ร.อ.เทอดพงษ์ เช้ืออินทร์ นางสาว  ธีรนันท์   เช้ืออินทร์ ม.5 3.47 3.47 โรงเรียนหอวัง โรงเรียนหอวัง ม.6 1

4 ศรภ. 28-มิ.ย.-61 2749 ร.ท.จตุรงค์ หลิมจ ารัส ด.ญ.  ศศิกานต์   หลิมจ ารัส ป.6 3.19         3.19             โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ม.1 2 6,000.00        

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกษา ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00        

5 ศรภ. 25-มิ.ย.-61 5247 ร.ต.หญิงอ าไพ มากยิ่ง นางสาว  วิจิตรา   ลูกอินทร์ ป.ตรี.1 3.38         3.38             มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ป.ตรี.2 1 4,000.00        

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00        

6 ศรภ. 25.มิ.ย.61 7097 ร.ต.ชาตรี   สิตตะวิบูล ด.ช.  ชยพล   สิตตะวิบูล อ.1 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย อ.2 1

7 ศรภ. 27.มิ.ย.61 5761 ร.อ.วรศักด์ิ แสงจัตุรัส* ด.ช.  วรรัตน์  แสงจัตุรัส อ.1 อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย อ.2 2 4,000.00        

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00        

8 ศรภ. 28-มิ.ย.-61 4951 น.ท.เสกสันต์ เรืองเกตุ ร.น. ด.ช.  กริช   เรืองเกตุ อนุบาล -           -              โรงเรียนมาเรียลัย โรงเรียนมาเรียลัย ป.1 1 2,000.00        

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00        

9 ศรภ. 29.มิ.ย.61 2693 ร.อ.ถนอม เขตสินบุญ นางสาว  สภวดี  เขตสินบุญ ป.ตรี.2 2.55         2.55             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป.ตรี.3 1 3,000.00        

รวมทัง้หมด 9 24,000.00   

ล าดับที่  24  หน่วย  ศรภ.
สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด

เกรดเฉลี่ย

วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ยล าดับที่

ล าดับที่ สังกัด เกรดเฉลี่ยวันที่ส่ง สมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

เกรดเฉลี่ย

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

วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

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

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่4 ก าลังศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท. ),  ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 

และ ปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป ทุนละ 3,000 บาท

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

ล าดับที่

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท.), ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 

และปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 4,000 บาท

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

 กลุ่มที ่2 ก าลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ( ปวช. ) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 3,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

สังกัด เกรดเฉลี่ย


