
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชิก 2,500.00         

1 สลก.บก.ทท 12-มิ.ย.-61 6245 ร.อ.บญุสืบ กีรติก าจาย ด.ญ. บณุณดา   กีรติก าจาย ป.1 4.00        4.00         โรงเรียนศิริมงคลศึกษา โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ป.2 1

2 สลก.บก.ทท 12-มิ.ย.-61 5619 จ.ส.อ.หญงิประภาพร ศรีภวูงษ์ ด.ญ. พิมพ์มาดา   กลับทอง ป.2 4.00        4.00         โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.3 2

3 สลก.บก.ทท 14-มิ.ย.-61 4738 จ.ส.อ.หญงิจันจิรา ศิริแสง ด.ช. ปณิธาน   ศิริแสง ป.3 3.50        3.04         โรงเรียนประชานิเวศน์  โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.4 3

4 สลก.บก.ทท 19-มิ.ย.-61 6913 น.อ.หญงิสินีนุช ชนะจิตราสกุล ร.น. ด.ญ. ปานชนก  ชนะจิตราสกุล ป.3 3.74        3.74         โรงเรียนพญาไท โรงเรียนพญาไท ป.4 4

5 สลก.บก.ทท 19-มิ.ย.-61 7382 พ.อ.ชนนกัญจน์   อินทร์จันทร์ ด.ญ. กัญพัสวี    อินทร์จันทร์ ป.3 3.96        3.96         โรงเรียนอนุบาลสระบรุี โรงเรียนอนุบาลสระบรุี ป.4 5

6 สลก.บก.ทท 20-มิ.ย.-61 4436 น.ต.ธนพงศ ไทรด้วง ด.ญ. ณัฐวลัญช์     ไทรด้วง ป.4 3.68        3.68         โรงเรียนเทศบาลทา่เรือประชานุกูล โรงเรียนเทศบาลทา่เรือประชานุกูล ป.5 6

7 สลก.บก.ทท 22-มิ.ย.-61 8067 ส.ท.ฐิติ  องคศิลป์ ด.ญ. พรภมิล    องคศิลป ์ ป.2 3.95        3.95         โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ป.3 7

8 สลก.บก.ทท 25-มิ.ย.-61 2402 พ.จ.อ.หญงิอารี ศรีวรรณ ด.ญ. วิลาสินี   เกิดเกตุ ป.4 3.76        3.76         โรงเรียนช่างอากาศอ ารุง โรงเรียนช่างอากาศอ ารุง ป.5 8

9 สลก.บก.ทท 26-มิ.ย.-61 5155 พ.จ.อ.บรรลือ บญุลอย ด.ช.  กิติพล   บญุลอย ป.3 3.95        3.95         โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.4 9

10 สลก.บก.ทท 26-มิ.ย.-61 7634 พล.ร.ท.จีระ  เขียนวิจิตร  ร.น. ด.ญ.  ภญิญา   เขียนวิจิตร ป.4 4.00        4.00         โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 10

11 สลก.บก.ทท 22-มิ.ย.-61 8992 จ.ส.อ.สืบพงศ์  เขมะจารี  ด.ช. พีรพัฒน์   เขมะจารี ป.1 4.00        4.00         โรงเรียนพิชญศึกษา โรงเรียนพิชญศึกษา ป.2 11 27,500.00       

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชิก 3,000.00         

12 สลก.บก.ทท 12.มิ.ย.61 6729 จ.ส.อ.คณาธิป โชติรัตน์ ด.ช.ณรงค์กร    โชติรัตน์ ม.1 3.55 3.55 โรงเรียนกันตะบตุร โรงเรียนกันตะบตุร ม.2 1

13 สลก.บก.ทท 13.มิ.ย.61 6055 พ.จ.อ.ปราโมทย์ หงษ์ตะนุ ด.ญ. กรปภา  หงษ์ตะนุ ม.3 3.72 3.64 โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันทอุ์ปถัมภ ์) โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันทอุ์ปถัมภ ์) ม.4 2

14 สลก.บก.ทท 18.มิ.ย.61 4215 ร.ท.หญงิอพิรยา สายแขก ด.ช. ชัยนันท ์ สายแขก ป.6 3.30 3.30 โรงเรียนประชาอุทศิ  ( จันทาบอนุสรณ์ ) โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ม.1 3

15 สลก.บก.ทท 22.มิ.ย.61 6801 พ.อ.อ.เฉลิมชัย เลี่ยนเพชร* ด.ญ. มนัสนันท ์  เลี่ยนเพชร ม.1 3.27 3.27 โรงเรียนวัดเขมาภริตาราม โรงเรียนวัดเขมาภริตาราม ม.2 4

16 สลก.บก.ทท 25.มิ.ย.61 2088 พ.อ.กฤษฎา  หลิมจ ารัส นาย  ปญุญพศ   หลิมจ ารัส ม.3 3.12 3.12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบรุี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบรุี ม.4 5

17 สลก.บก.ทท 25.มิ.ย.61 3718 นางสมพร สุทธิเสงีย่ม นางสาว  ปภสัสร  งามแท ้ ปวช.2 3.74 3.67 วิทยาลัยพณิชยการธนบรุี วิทยาลัยพณิชยการธนบรุี ปวช.3 6

18 สลก.บก.ทท 26.มิ.ย.61 8802 จ.อ.หญงิศิวพลอย  พัชรเงินแจ่ม นางสาว  ณัฐชยา  เงินแจ่ม ม.3 3.87 3.83 โรงเรียนบา้นสว่างหนองเสือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราธานี ปวช.1 7

19 สลก.บก.ทท 22.มิ.ย.61 5502 พ.อ.สังคม เปี่ยมวิริยวงศ์ นางสาว   กนกวรรณ   เปี่ยมวิริยวงศ์ ม.5 3.65 3.65 Fitehburg  Higm  Sehool  ( USA.CMA ) Fitehburg  Higm  Sehool    ( USA.CMA ) ม.6 8

20 สลก.บก.ทท 27.มิ.ย.61 4649 ร.ท.หญงิธฤษวรรณ เกษี นางสาว  กมลลักษณ์  เกษี ม.3 3.74 3.25 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง ม.4 9

21 สลก.บก.ทท 27.มิ.ย.61 4287 จ.ส.อ.หญงิอภนัตรี สอนศรี ด.ญ.  รมย์ธีรา   สอนศรี ป.6 3.25 3.25 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ม.1 10

22 สลก.บก.ทท 29.มิ.ย.61 7646 ร.ท.สายันต์  เทยีนกระจ่าง ร.น. ด.ช.  วันป ี  เทยีนกระจ่าง ม.1 3.29 3.29 โรงเรียนนวมนิทราชนูิทศิ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ  สตรวีิทยา  พุทธมณฑล ม.2 11

23 สลก.บก.ทท 25-มิ.ย.-61 4187 ร.ท.นิพล วงศ์ใหญ่ นางสาว ธนภรณ์  วงศ์ใหญ่ ม.3 3.29 3.29 โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันทอุ์ปถัมภ ์) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปวช.1 12

24 สลก.บก.ทท. 25.มิ.ย.61 4799 พ.อ.ภรูิลาภ อนุตธโต นางสาว จิวัสสา  อนุตธโต ม.4 3.78 3.78 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.5 13

25 สลก.บก.ทท. 26.มิ.ย.61 6904 พล.ต.ณรงค์รัชช์ โตสิงหต์ระกูล ด.ญ.  ณัฐชานันท ์ โตสิงหต์ระกูล ม.1 3.11 3.11 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.2 14 42,000.00 

ล าดบัที่ 1  หน่วย  สลก.บก.ทท.
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ทุนส่งเสริมการเรียนด ี 

         กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดบัประถมศึกษาปีที ่2 - 6 โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการเรียนด ี 

 กลุ่มที ่2 ก าลังศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และ ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. ) โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 3,000 บาท

เกรดเฉลี่ยสังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชือ่  - นามสกุล สมาชิก ชือ่บตุร - ธิดา

เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชือ่  - นามสกุล สมาชิก ชือ่บตุร - ธิดา



ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชิก 4,000.00         

26 สลก.บก.ทท 28-มิ.ย.-61 4503 พ.ต.วินิจ ยุวบตุร นางสาว  ณัฐสุชา  ยุวบตุร ป.ตร2ี 3.33        3.31         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ป.ตร.ี3 1

27 สลก.บก.ทท 12-มิ.ย.-61 4849 ร.ท.หญงิกุลลวัจน์ แก่นมะสังข์ นาย จักรกฤษณ์   แก่นมะสังข์ ปวส.1 3.76        3.76         วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบรุี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบรุี ปวส.2 2

28 สลก.บก.ทท 19-มิ.ย.-61 2932 จ.ส.ท.ประทนิพร พิณพาทย์ นางสาว  ปณัฑารีย์   พิณพาทย์ ป.ตร.ี3 3.20        3.04         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป.ตร.ี4 3

29 สลก.บก.ทท 21-มิ.ย.-61 6788 พ.อ.วีระวริศ พรสิทธิไ์กรกุล นางสาว  ณัชชินันท ์  พรสิทธิไ์กลกุล ป.ตร.ี3 3.28        3.57         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ป.ตร.ี4 4

30 สลก.บก.ทท 25-มิ.ย.-61 2307 พ.อ.เดชชาติ  บญุแก้วสุข (ธีรเดช) นาย  ธนพล  บญุแก้วสุข ป.ตร.ี3 3.14        3.48         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตร.ี4 5

31 สลก.บก.ทท 27-มิ.ย.-61 2641 น.อ.หญงิปานดวงใจ อุนสุวรรณ ร.น. นางสาว พริมา อุนสุวรรณ ป.ตร.ี2 3.06        3.06         วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหดิล ป.ตร.ี3 6

32 สลก.บก.ทท 29-มิ.ย.-61 1801 จ.ส.อ.พลาธิป  พิกุลทอง น.ส.เบญจภรณ์  พิกุลทอง ป.ตร3ี 3.07        3.16         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ป.ตร4ี 7 28,000.00       

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชิก 2,000.00         

33 สลก.บก.ทท 22.มิ.ย.61 8993 จ.ส.อ.หญงิรัตนาภรณ์  เขมะจารี ด.ช. รัฐพงศ์    เขมะจารี อ.2 โรงเรียนพิชญศึกษา โรงเรียนพิชญศึกษา อ.3 1

34 สลก.บก.ทท 15.มิ.ย.61 8215 พ.จ.อ.เอกราช  ภูด่ี ด.ช.ติณณาณัฏฐ์    ภูด่ี อ.2 โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม อ.2 2

35 สลก.บก.ทท 19.มิ.ย.61 9785 ส.ต.หญงิอุมาภรณ์ พันธุด์ี ด.ญ. ศิรภสัสร    อิศรางกูร  ณ  อยุธยา อ.3 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราห ์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราห ์ อ.3 3

36 สลก.บก.ทท 19.มิ.ย.61 7226 น.ท.หญงิวรารักษ์   เหมกรณ์ ด.ญ. ใบบญุ   หมอช้าง อ.2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ อ.2 4

37 สลก.บก.ทท 29.มิ.ย.61 9305 ส.ท. ชณุดม อินทนิล ด.ช.ธนัท  อินทนิล - โรงเรียนบ ารุงวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงวิวรรณวิทยา อ.1 5 10,000.00       

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชิก 2,000.00         

38 สลก.บก.ทท 13-มิ.ย-61 3761 จ.ส.อ. อัครัช    กุลเถ่ือน ด.ช. ภคิน   กุลเถ่ือน   อนุบาล -         -           โรงเรียนกันตวรรณ โรงเรียนกันตวรรณ ป.1 1

39 สลก.บก.ทท 15-มิ.ย.-61 9399 น.ส.สุดธิดา  กล่อมน้อย ด.ญ. สิริก์าญจน์   อินทขันตี อนุบาล -         -           โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.1 2

40 สลก.บก.ทท 26-มิ.ย.-61 9671 น.ส.ดลพร  ผ่องสว่าง ด.ช.  วรพล    ผ่องสว่าง อนุบาล -         -           โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.1 3 6,000.00         

กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค ( ปวท.), ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ( ปวส. ) 

และปริญญาตรี โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 4,000 บาท

ล าดบัที่ 1  หน่วย  สลก.บก.ทท.
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ทุนส่งเสริมการเรียนด ี 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดบัอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่2 ก าลังศึกษา ระดบัประถมศึกษาชั้นปีที ่1 หรือ ชั้นปีที ่2-6 โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,000 บาท 

ชือ่  - นามสกุล สมาชิก ชือ่บตุร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชือ่  - นามสกุล สมาชิก เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยชือ่บตุร - ธิดา

ชือ่บตุร - ธิดา เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชือ่  - นามสกุล สมาชิก



ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ป ี60 ตามหนังสือรับรอง ป ี61 การศึกษาปจัจุบนั สมาชิก 2,500.00         

41 สลก.บก.ทท 15-มิ.ย.-61 5329 จ.ส.อ.พนรัญชน์   พิบลูย์อรรถ ด.ญ.ชลธิชา    พิบลูย์อรรถ ม.1 2.42        2.42         โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ม.2 1

42 สลก.บก.ทท 29-มิ.ย.-61 5064 พ.จ.อ.สาคร รัตนพันธ์ นางสาว พิพานันท ์รัตนพันธ์ ป.ตร.ี4 2.96        2.96         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปวช.4 2

43 สลก.บก.ทท 26-มิ.ย.-61 3846 จ.ส.อ.อนุชา ซาเฮาะ ด.ช.  ภานุศักดิ ์  ซาเฮาะ ป.6 2.15        2.15         โรงเรียนธรรมมิสลาม  ทา่อิฐ โรงเรียนทา่อิฐศึกษา ม.1 3

44 สลก.บก.ทท 27-มิ.ย.-61 2028 ร.ต.ชัยยุทธ  เอ่ียมวิบลูย์ นางสาว ขวัญสิริ  เอ่ียมวิบลูย์ ม.5 2.96        2.95         โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.6 4

45 สลก.บก.ทท 18-มิ.ย.-61 6835 ร.ท.เจริญ ศรีภมุมา นาย จรัญ    ศรีภมุมา ปวช.2 2.59        2.59         วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปวช.3 5

46 สลก.บก.ทท 22-มิ.ย.-61 4832 พ.จ.อ.หญงิศรีสุดา พักตระเกษตริน ด.ช.  เสฏฐนันท ์  พักตระเกษตริน ม.2 2.88        2.88         โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 6 15,000.00       

รวมทัง้หมด 46 128,500.00   

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ 1  หน่วย  สลก.บก.ทท.

ชือ่บตุร - ธิดา

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชือ่  - นามสกุล สมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

              กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และ ระดบั ประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. ) โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท


