
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00     

1 สบ.ทหาร 12-มิ.ย.-61 8838 จ.อ.หญิงวัชรี  มนตรีสุทธิ์ ด.ช. วรพล    โสภณพงษ์  ป.2 3.70          3.46          โรงเรียนซางตาครูส้ศึกษา โรงเรียนซางตาครูส้ศึกษา ป.3 1

2 สบ.ทหาร 19-มิ.ย.-61 6172 น.ต.หญิงสุพินดา ระดมสุข ร.น. ด.ญ. สุวพัชร   ระดมสุข ป.2 3.93          3.89          โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี ป.3 2

3 สบ.ทหาร 21-มิ.ย.-61 8069 จ.ส.ต.หญิงมณีภรณ์  คุ้มเยาว์ ด.ญ. ธนัชญา   แช่มภักตร์  ป.4 3.45          3.45          โรงเรียนสันติสุขวิทยา โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 3

4 สบ.ทหาร 22-มิ.ย.-61 6715 ร.ต.หญิงดุจเดือน ศรีแก่นชัย ด.ช.  สุวภัทร   ศรีแก่นชัย ป.3 3.83          3.85          โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.4 4

5 สบ.ทหาร 22-มิ.ย.-61 3553 จ.ส.อ.ศุภกิจ คงหญ้าคา ด.ช. ธีรเวทย์    คงหญ้าคา ป.3 3.71          3.71          โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา ป.4 5

6 สบ.ทหาร 28-มิ.ย.-61 9073 จ.ส.อ.นิธิศ  วงศ์เกษม ด.ญ.  ชนากาญ   วงศ์เกษม ป.3 4.00          4.00          โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 6

7 สบ.ทหาร 29-มิ.ย.-61 6543 พ.อ.ต.หญิงชลิดา สมัย ด.ช.  ปัณณพัฒน์   รัตอาภา ป.4 3.80          3.80          โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 7 17,500.00   

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00     

8 สบ.ทหาร 22.มิ.ย.61 4081 ร.ต.หญิงรัชดา เอ่ียมวิบูลย์ นาย  จิรัฏฐ์    เอ่ียมวิบูลย์ ปวช.3 3.15          3.15          วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ปวช.3 1

9 สบ.ทหาร 11.มิ.ย.61 6999 นายมนตรี ปานแดง ด.ช. ธีรภัทร์    ปานแดง ป.6 3.34 3.34 โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันทอุ์ปถัมภ์ ) ม.1 2

10 สบ.ทหาร 12.มิ.ย.61 6631 จ.ส.อ.หญิงญาณี มนตรีสุทธิ์ ด.ญ. สุชาวดี   หมัดเซ็น ป.6 3.89 3.85 โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ม.1 3

11 สบ.ทหาร 12.มิ.ย.61 7752 พ.อ.ณุสรณ์  พิชัยรณรงค์สงคราม ด.ช. สรณวรรธ  พิชัยรณรงค์สงคราม ม.2 3.89 3.96 โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี ม.3 4

12 สบ.ทหาร 13.มิ.ย.61 6213 น.ส.ศิริกุล  ปราบศรีภูมิ ด.ญ. พิมญาดา   คุณดิลกญาดา ป.6 4.00 4.00 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด โรงเรียนบัววิทยา ม.1 5

13 สบ.ทหาร 14.มิ.ย.61 3328 จ.ส.อ.ชาคริต วิเศษสิงห์ นางสาว  ศรัญญา    วิเศษสิงห์ ม.4 3.78 3.78 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห ์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห ์ ม.5 6

14 สบ.ทหาร 14.มิ.ย.61 7159 จ.ส.อ.ปรีดา   กลิ่นหอม ด.ช. ศิจการ  กลิ่นหอม ป.6 3.12 3.50 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 7

15 สบ.ทหาร 15.มิ.ย.61 9425 ส.อ.หญิงสุกานดา  มิ่งกลิ่น นาย  ลัชชานนท ์   มิ่งกลิ่น ปวช.1 3.31 3.31 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ปวช.2 8

16 สบ.ทหาร 22.มิ.ย.61 2342 พ.อ.หญิงวรรธนา หวังเพ็ชรงาม ด.ช. ธนพรรธน์   หวังเพ็ชรงาม ม.1 3.47 3.47 โรงเรียนบาง กระปิ โรงเรียนบาง กระปิ ม.2 9

17 สบ.ทหาร 22.มิ.ย.61 3860 พ.ต.หญิงทพิวรรณ จุลกะนาค นางสาว  ณัฐกฤตา   จุลกะนาค ม.4 3.80 3.80 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.5 10

18 สบ.ทหาร 22.มิ.ย.61 8934 พ.อ.อนุพงศ์  โปร่งจิตต์ นาย  อิงครัต   โปร่งจิตต์ ม.3 3.55 3.55 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.4 11

19 สบ.ทหาร 28.มิ.ย.61 3241 จ.ส.อ.มนตรี บุญวิเศษ นางสาว  ขัวญใจ  บุญวิเศษ ม.5 3.33 3.33 โรงเรียน สีกัน ( วัฒนานันทอุ์ปถัมภ์ ) โรงเรียน สีกัน ( วัฒนานันทอุ์ปถัมภ์ ) ม.6 12

20 สบ.ทหาร 29.มิ.ย.61 1744 พ.อ.อ.ณรงค์ บุนนาค ด.ญ.  มุทติา  บุนนาค ม.1 3.83 3.62 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง ม.2 13 39,000.00 

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกษา ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00     

21 สบ.ทหาร 22-มิ.ย.-61 5151 ร.อ.หญิงมนัสนันท ์ยอดด าเนิน* นางสาว  ไพพรรณ  ยอดด าเนิน ป.ตร.ี1 3.42          3.42          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป.ตร.ี2 1 4,000.00     

เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

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

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

และปริญญาตรี โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 4,000 บาท

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง

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

เกรดเฉลี่ย

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

ล าดับที่  10  หน่วย  สบ.ทหาร
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



ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00     

22 สบ.ทหาร 8-มิ.ย.-61 7205 พ.ต.หญิงเกษศรินทร์   เทพบริสุทธิ์ ด.ช. คณิน   เทพบริสุทธิ ์ - - โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง อ.1 1

23 สบ.ทหาร 8.มิ.ย.61 7948 พ.ต.ไกรสิงห ์ ทองหล่อ ด.ช.ปวริศร์   ทองหล่อ อ.3 - โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา อ.3 2

24 สบ.ทหาร 8.มิ.ย.61 6486 จ.ส.อ.หญิงคณึง ศรีสวัสด์ิ ด.ญ. กชวรรณ    รักจริยธรรม อ.2 - โรงเรียนเจี้ยนหวั โรงเรียนเจี้ยนหวั อ.2 3

25 สบ.ทหาร 8.มิ.ย.61 6141 จ.ส.อ.พิพัฒน์ ช่ืนรัมย์ ด.ญ. พิชญธิดา    ช่ืนรัมย์ อ.2 - โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา อ.2 4

26 สบ.ทหาร 15.มิ.ย.61 7765 ส.อ.หญิงฐิตาภา  ศรีนวล ด.ช. ชยรพ   ศรีนวล อ.1 โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี อ.1 5

27 สบ.ทหาร 15.มิ.ย.61 6256 พ.ต.หญิงประทานพร เจริญค า ด.ช.ชินทณ์ภัทร   ชายตะคุ อ.2 โรงเรียนธนินทรวิทยา โรงเรียนธนินทรวิทยา อ.2 6

28 สบ.ทหาร 22.มิ.ย.61 5467 จ.ส.อ.หญิงกงใจ โทมล ด.ช. อัยการ    ดุมชัยภูมิ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา อ.1 7

29 สบ.ทหาร 25.มิ.ย.61 7618 จ.ส.อ.สุรชาติ  เกาะม่วงหมู่ ด.ช.  นนทภัฒน์   เกาะม่วงหมู่ อ.1 โรงเรียนบ้านตาหยวก  (  ประชาสงเคราะห ์) โรงเรียนบ้านตาหยวก  (  ประชาสงเคราะห ์) อ.2 8

30 สบ.ทหาร 29.มิ.ย.61 5974 จ.ส.อ.หญิง วันเพ็ญ  แสงอรุณ ด.ช. พชร  แสงอรุณ อ.2 โรงเรียนศุภลักษณ์  ด่านช้าง โรงเรียนศุภลักษณ์   ด่านช้าง อ.3 9

31 สบ.ทหาร  14.มิ.ย.61 7101 จ.ส.ต.ธีระศักด์ิ  ตาริยะ ด.ช. ธนศักด์ิ     ตาริยะ อ.2 - โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.2 10 20,000.00   

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00     

32 สบ.ทหาร 12-มิ.ย-61 6487 จ.ส.อ. หญิง  พัชรินทร์ สัตยษฐ ด.ช. สิรภพ     จุฑาเทพ ป.3 2.90          2.90          โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 1

33 สบ.ทหาร 25-มิ.ย.-61 6632 พ.จ.ต.หญิงอรุณศรี  เอมวงษ์ ด.ช.  ชญานิน   เอมวงษ์ อนุบาล -           -           โรงเรียนป่าสักวิทยา โรงเรียนป่าสักวิทยา ป.1 2

34 สบ.ทหาร 25-มิ.ย.-61 9347 พ.ท.วิชัย  พะวิขุณี ด.ช.  กล้าภวิษย์    พะวิขุณี อ.3 -           -           โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ ป.1 3 6,000.00     

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ปี 60 ตามหนังสือรับรอง ปี 61 การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00     

35 สบ.ทหาร 21-มิ.ย.-61 5308 พ.จ.อ.หญิงสุชาดา บ ารุงเวช นาย  ธราดล    วิชาไพศาลกุล ม.3 2.54          2.54          โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  2 ม.1 1

36 สบ.ทหาร 15-มิ.ย.-61 3287 จ.ส.อ.อภิชาติ วงศ์พานิช นาย ธนวัฒน์   วงศ์พานิช ม.5 2.74          2.74          โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ม.6 2 5,000.00     

รวมทั้งหมด 36 91,500.00 

เกรดเฉลี่ยช่ือบุตร - ธิดา

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

              กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดับมธัยมศึกษา และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป ทุนละ 2,500 บาท

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยวันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดาล าดับที่ สังกัด

ล าดับที่  10  หน่วย  สบ.ทหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท


