
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00           

1 สปท.ทหาร 27-มิ.ย.-61 4322 จ.ส.อ.อัครพล อ้ีงจงเจตน์ ด.ญ.  นิศารัตน  อ้ีงจงเจตน์ ป.5 3.73       3.73       โรงเรียนพหลโยธิน  ( พ่วงเจริญอุปถัมภ์ ) โรงเรียนพหลโยธิน  ( พ่วงเจริญอุปถัมภ์ ) ป.6 1

2 สปท.ทหาร 27-มิ.ย.-61 6923 จ.ส.อ.กษิเดช ทัพซ้าย ด.ญ.  วันวิสา   ทัพซ้าย ป.1 3.86       3.70       โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ ป.2 2

3 สปท.ทหาร 29-มิ.ย.-61 5505 ว่าที่ น.ต.หญิงสุภาณี รู้ข่าว ร.น. ด.ช.  พชรพล  ชูวงษ์ ป.5 3.86       3.86       โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.6 3

4 สปท.ทหาร 27-มิ.ย.-61 8127 น.อ.จตุรงค์  วงษ์สวรรค์ ด.ญ.  วชิรญาณ์   วงษ์สวรรค์ ป.4 3.40       3.40       โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ป.5 4 10,000.00         

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00           

5 สปท.ทหาร 21.ม.ิย.61 4042 พล.ต.ศุภธัช นรินทรภกัดี ด.ญ. ณิชาภัทร  นรินทรภักดี ม.2 3.80 3.70 โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมอืง โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมอืง ม.3 1

6 สปท.ทหาร 27.ม.ิย.61 5362 ร.ท.ชชัวาล แสนสทุธิ์ ด.ช.  ชยตุพล  แสนสทุธิ์ ม.2 3.87 3.87 โรงเรียนหอวัง โรงเรียนหอวัง ม.3 2

7 สปท.ทหาร 29.ม.ิย.61 7589 พ.อ.กิตต ิ คงสมบตัิ นางสาว  น้ า   คงสมบตั ิ ม.5 3.91 3.91 โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั ม.6 3 9,000.00 

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00           

8 สปท.ทหาร 13-มิ.ย.-61 2383 ร.ต.หญิงวารี จักรทอง นาย  สหรัฐ   ไชยายงค์ ม.6 3.44       3.08       โรงเรียนพรตพิทยพยัต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี 1 1

9 สปท.ทหาร 28-มิ.ย.-61 7743 พ.อ.สุชิน  บุญญานันต์ นางสาว  จารุภา   บุญญานันต์ ป.ตรี.3 3.90       3.90       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะสัตวแพทย 6 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ป.ตรี.4 2 8,000.00           

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00           

10 สปท.ทหาร 25.มิ.ย.61 6012 พ.จ.อ.หญิงกรวะณะ ท้าวทอง ด.ช.  กิตติภูมิ   เอ่ียมอรุณไทย โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ อ.1 1 2,000.00           

รวมทัง้หมด 10 29,000.00     

ล าดบัที่  25  หน่วย  สปท.

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

         กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาปทีี ่2 - 6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา

สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ล าดับที่

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับที่ สังกัด

เกรดเฉลี่ย

ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท.), ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 

และปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 4,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยวันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย


