
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00         

1 สอ.บก.ทท.จ ากัด 8-มิ.ย.-61 8564 นางทพิย์ภา  สุขนาดี ด.ญ. นิภาพร  สุขนาดี ป.1 3.98       3.98             โรงเรียน ประชาอุทศิ (จันทาบอนุสรณ)์ โรงเรียน ประชาอุทศิ (จันทาบอนุสรณ)์ ป.2 1

2 สอ.บก.ทท.จ ากัด 11-มิ.ย.-61 5393 นางธารินี ทั่งพิมพ์ ด.ช. วิธวินท ์ ทั่งพิมพ์ ป.3 3.48       3.34             โรงเรียนเทพสัมฤทธิว์ิทยา โรงเรียนเทพสัมฤทธิว์ิทยา ป.4 2

3 สอ.บก.ทท.จ ากัด 21-มิ.ย.-61 4725 น.ส.ธนาภา แสนดี ด.ญ.  อมลปรียา    ทโิพธิค์า ป.2 3.42       3.42             โรงเรียน เพชรถนอม โรงเรียน เพชรถนอม ป.3 3 7,500.00         

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00         

4 สอ.บก.ทท.จ ากัด 8-มิ.ย.-61 5319 นางพิกุล ใยขาว นาย. ธนานพ  ใยขาว  ปวช.2 3.69 3.63 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ปวช.3 1

5 สอ.บก.ทท.จ ากัด 13.มิ.ย.61 4726 น.ส.ยมณา สมประสงค์ ด.ญ.พุทธรินทร์   สมประสงค์ ม.2 3.51 3.39 โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวัง นนทบุรี ม.3 2 6,000.00 

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกษา ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00         

6 สอ.บก.ทท.จ ากัด 29-มิ.ย.-61 3821 น.ส.เบญญาภา  จันทวงศ์ นาย ธรรมรัตน์  กล่ าชุ่ม ปวช.3 3.11       3.12             วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพพณิชยการ ปวส.1 1 4,000.00         

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00         

7 สอ.บก.ทท.จ ากัด 13.มิ.ย.61 4842 นางนันทน์ภัส แก้วเอียด ด.ช. ทชัชากร    แก้วเอียด อ.3 - โรงเรียนธนินทรวิทยา โรงเรียนธนินทรวิทยา อ.3 1

8 สอ.บก.ทท.จ ากัด 23.มิ.ย.61 5392 น.ส.วณิชยาพร แสนค าภา ด.ญ. อภิชญา  พานศรี อ.2 โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา อ.3 2 4,000.00         

รวมทัง้หมด 8 21,500.00   

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยช่ือบุตร - ธิดาช่ือ  - นามสกุล สมาชิกเลขสมาชิกวันที่ส่งสังกัดล าดับที่

ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

และปริญญาตรี โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 4,000 บาท

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

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

 ล าดับที่  29  สอ.บก.บก.ทท.จ ากัด

เกรดเฉลี่ยสังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

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


