
ล าดบัที่ ระดบั เกรดเฉลีย่ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดบั จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรบัรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชกิ 2,500.00      

1 กพ.ทหาร 13-ม.ิย.-61 8555 นางภสัธนมนท์  ตรเีมฆ ด.ช. วรศิ  ตรเีมฆ  ป.5 3.32       3.32         โรงเรยีนชลประทานวทิยา โรงเรยีนชลประทานวทิยา ป.6 1

2 กพ.ทหาร 14-ม.ิย.-61 9269 นางสาววนัทนา  แก้ววลิยั ด.ญ. ทยติา   สนใจ ป.4 3.45       3.45         โรงเรยีนอักษรเจรญิ  โรงเรยีนอักษรเจรญิ ป.5 2

3 กพ.ทหาร 14-ม.ิย.-61 6612 พ.จ.อ.กอบพิสฐิ  จิระเศรษฐภทัร ด.ญ.วรนิร าไพ   จิระเศรษฐภทัร ป.3 4.00       4.00         โรงเรยีนอนุบาลพะเยา โรงเรยีนอนุบาลพะเยา ป.4 3

4 กพ.ทหาร 19-ม.ิย.-61 7560 น.อ.เลศิชยั ภทัรมทุธา ด.ช. คณธชั    ภทัรมทุธา ป.1 4.00       4.00         โรงเรยีนประชานิเวศน์  โรงเรยีนประชานิเวศน์  ป.2 4

5 กพ.ทหาร 26-ม.ิย.-61 6112 จ.ส.อ.หญิงภทัราภรณ์ คชโคตร ด.ช.  ภทัรวฒิุ  งานส าเรจ็ ป.3 3.55       3.55         โรงเรยีนเทศบาล 2 ช านาญอนุเคราะห์ โรงเรยีนเทศบาล 2 ช านาญอนุเคราะห์ ป.4 5

6 กพ.ทหาร 27-ม.ิย.-61 6248 น.ส.ขวญัจิรา ประวงิ ด.ญ.  วจิิตรา  ประวงิ ป.2 3.89       3.89         โรงเรยีนอุดมทรพัย ์ โรงเรยีนอุดมทรพัย ์ ป.3 6

7 กพ.ทหาร 28-ม.ิย.-61 9081 พ.ท.สริวิฒัน์  ทัศนานุตรยิกุล ด.ช.  ปภงักร  ทัศนานุตรยิกุล ป.3 4.00       4.00         โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรุี โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรุี ป.4 7 17,500.00    

ระดบั เกรดเฉลีย่ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดบั จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรบัรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชกิ 3,000.00      

8 กพ.ทหาร 11-ม.ิย.-61 3786 ร.ต.เดน่ศักดิ ์ศรตีะเขตต์ ด.ช. ธนศักดิ ์  ศรตีะเขตต ์ ม.2 3.29 3.07 โรงเรยีนสกัีน ( วฒันานันท์อุปถัมภ ์) โรงเรยีนสกัีน ( วฒันานันท์อุปถัมภ ์) ม.3 1

9 กพ.ทหาร 18.ม.ิย.61 5110 พ.จ.อ.หญิงวราภรณ์ เถาสวุรรณ นางสาว  จิตตราภรณ์   เถาสวุรรณ ม.4 3.12 3.08 โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบรุ ี โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบรุ ี ม.5 2

10 กพ.ทหาร 27.ม.ิย.61 5775 จ.ส.อ.ค าสงิห์ ศรบีตุรตา ด.ช.  ชลนที  ศรบีตุรดา ป.6 3.73 3.31 โรงเรยีนพระหฤทัยนนทบรุี โรงเรยีนปากเกรด็ ม.1 3 9,000.00 

ระดบั สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดบั จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรบัรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชกิ 2,000.00      

11 กพ.ทหาร 8.ม.ิย.61 6804 จ.ส.อ.หญิงณัฐณิชา นวลคลา้ย ด.ช. สริวชิญ์    นวลคลา้ย อ.2 - โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง อ.2 1 2,000.00      

ระดบั สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดบั จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรบัรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชกิ 2,000.00      

12 กพ.ทหาร 6.ม.ิย-61 6201 ร.ต.หญิงปรชิาต ิสขุอารี ด.ช. ณภทัร  เทียนชยั ป.3 2.09       2.09         โรงเรยีนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) โรงเรยีนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) ป.4 1

13 กพ.ทหาร 11-ม.ิย.-61 6118 จ.ส.อ.อนุชติ ลาพ้น ด.ญ. สภุสัสรา  ลาพ้น อนุบาล -         -          โรงเรยีนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์ ) โรงเรยีนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์ ป.1 2

14 กพ.ทหาร 21-ม.ิย.-61 6491 จ.ส.อ.กฤษฎา โมรา ด.ญ. ตณิณา    โมรา อนุบาล -         -          โรงเรยีนอนุบาลชยันาท  โรงเรยีนอนุบาลชยันาท  ป.1 3 6,000.00      

ระดบั เกรดเฉลีย่ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดบั จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ป ี60 ตามหนังสอืรบัรอง ป ี61 การศึกษาปจัจุบนั สมาชกิ 2,500.00      

15 กพ.ทหาร 28-ม.ิย.-61 2870 จ.ส.อ.หญิงทิพยส์ดุา สขุสแุดน นางสาว  อทิตตยา   สขุสแุดน ม.3 2.30       2.31         โรงเรยีนบรบิรูณ์ศิลปศึ์กษา วทิยาลยัเทคโนโลยรีตันโกสทิร์ ปวส.1 1

16 กพ.ทหาร 29-ม.ิย.-61 7423 ร.ต.หญิงสพุาณี   พิมพาพร* นาย  ณัฐพล  ขวญัมา ปวช.2 2.88       2.81         วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบรหิารธรุกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบรหิารธรุกิจ ปวช.3 2 5,000.00      

รวมทั้งหมด 16 39,500.00  

              กลุม่ที ่3 ก าลงัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และ ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชพี ( ปวช. ) โดยมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 2.00 ขึน้ไป ทุนละ 2,500 บาท

         กลุ่มที่ 1 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาปทีี่ 2 - 6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท

ชือ่บตุร - ธดิา เกรดเฉลีย่ เกรดเฉลีย่ล าดบัที่ สงักัด วนัทีส่ง่ เลขสมาชกิ ชือ่  - นามสกุล สมาชกิ

กลุม่ที ่1 ก าลงัศึกษา ระดบัอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

ทุนสง่เสรมิการศึกษา 

กลุม่ที ่2 ก าลงัศึกษา ระดบัประถมศึกษาชัน้ปทีี ่1 หรอื ชัน้ปทีี ่2-6 โดยมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 2.00 ขึน้ไป ทุนละ 2,000 บาท 

เกรดเฉลีย่

ทุนสง่เสรมิการศึกษา 

ชือ่  - นามสกุล สมาชกิ

ล าดบัที่ สงักัด เกรดเฉลีย่วนัทีส่ง่ เลขสมาชกิ ชือ่  - นามสกุล สมาชกิ ชือ่บตุร - ธดิา

ล าดบัที่  3  หน่วย  กพ.ทหาร

ล าดบัที่ สงักัด วนัทีส่ง่ เลขสมาชกิ ชือ่  - นามสกุล สมาชกิ ชือ่บตุร - ธดิา เกรดเฉลีย่

 กลุม่ที ่2 ก าลงัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ( ปวช. ) โดยมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.00 ขึน้ไป ทุนละ 3,000 บาท

สหกรณอ์อมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณอ์อมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

เกรดเฉลีย่สงักัด วนัทีส่ง่ เลขสมาชกิ

เกรดเฉลีย่

ทุนสง่เสรมิการเรยีนด ี 

ทุนสง่เสรมิการศึกษา 

ชือ่บตุร - ธดิา

ล าดบัที่ สงักัด วนัทีส่ง่ เลขสมาชกิ ชือ่  - นามสกุล สมาชกิ ชือ่บตุร - ธดิา


