
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00            

1 ยบ. ทหาร 5-มิ.ย.-61 7995 พ.จ.อ.หญิงณัฐนันท์  ฐิติกุลด ารงค์ชัย ด.ช. จิระวัฒน์  ฐิติกุลด ารงค์ชัย ป.4 3.26       3.33       โรงเรียนช่างอากาศอ ารุง โรงเรียนช่างอากาศอ ารุง ป.5 1

2 ยบ.ทหาร 14-มิ.ย.-61 6562 พ.อ.อ.หญิงพรนภา จันทรประสาท ด.ญ. นภัส  จันทร์ประสาท ป.2 3.50       3.40       โรงเรียนประชานิเวศน์  โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.3 2

3 ยบ.ทหาร 5 ม.ิย..61 8833 จ.อ.หญิงพรทิพา  จ้อยลี ด.ญ. ปุญญิศา  จ้อยลี ป.1 3.21       3.35       โรงเรียนพัฒนวิทย์ โรงเรียนพัฒนวิทย์ ป.2 3

4 ยบ.ทหาร 5 ม.ิย..61 7550 ส.อ.ทศวรรษ  ศรีเมืองไหม ด.ช. อชิระ  ศรีเมืองไหม ป.3 3.12       3.12       โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 4

5 ยบ.ทหาร 5 ม.ิย..61 6229 จ.อ.หญิงสวณีย์ แก้ววงค์วาลย์ ด.ช. ปุณยธิษณ์  แก้ววงค์วาลย์ ป.2 3.67       3.67       โรงเรียนดุสิตวิทยา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.3 5

6 ยบ.ทหาร 8-มิ.ย.-61 6223 พ.อ.ต.ธนกฤต อรัญยะนาค ด.ช. อติคุณ  อรัญยะนาค ป.2 3.06       3.06       โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช  ( ราชทัณฑ์อุปถัมภ์ ) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช  ( ราชทัณฑ์อุปถัมภ์ ) ป.3 6

7 ยบ.ทหาร 8-มิ.ย.-61 4776 จ.ส.อ.เอกรินทร์ จิตตประเสริฐ ด.ญ. ญาณิน   จิตตประเสริฐ ป.4 3.40       3.40       โรงเรียนเทพวิทยา โรงเรียนเทพวิทยา  ป.5 7

8 ยบ.ทหาร 11-มิ.ย.-61 3901 จ.ส.อ.สุกฤษฏ์ิ ใยขาว ด.ญ. พิณญาภัทร  ใยขาว ป.1 3.37       3.37       โรงเรียนวีระพิทยา โรงเรียนวีระพิทยา ป.2 8

9 ยบ.ทหาร 11-มิ.ย.-61 9332 นางบุษบง  พานอก ด.ช. ธนภูมิ  พานอก ป.5 3.28       3.28       โรงเรียนวัดจันทรสโมสร โรงเรียนวัดจันทรสโมสร ป.6 9

10 ยบ.ทหาร 11-มิ.ย.-61 7004 ส.ต.หญิงอรุณี มีไธสงค์ ด.ญ. สวรรค์วาด  แพงไธสง ป.5 3.64       3.64       โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ)์ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) ป.6 10

11 ยบ.ทหาร 11-มิ.ย.-61 4705 พ.จ.อ.สุริยะ น้อยกาญจนะ ด.ญ. กานติมา    น้อยกาญจนะ ป.5 3.59       3.59       โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 11

12 ยบ.ทหาร 12-มิ.ย.-61 4994 จ.ส.อ.ก าธร โสรัมย์ ด.ญ. กัญญาณัฐ    โสรัมย์ ป.3 4.00       4.00       โรงเรียนประชานิเวศน์  โรงเรียนประชานิเวศน์  ป.4 12

13 ยบ.ทหาร 12-มิ.ย.-61 5880 ส.ท.หญิงวันวิสา นันทปรีชา ด.ญ. เอริษา   หาญจิตร ป.3 3.77       3.59       โรงเรียนประชุมวิทยา โรงเรียนประชุมวิทยา ป.4 13

14 ยบ.ทหาร 12-มิ.ย.-61 8232 ส.ท.ทวีสิน  น้อยค าศิริ ด.ญ. นิโลบล    น้อยค าสิริ ป.1 3.80       3.71       โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ป.2 14

15 ยบ.ทหาร 12-มิ.ย.-61 9642 น.ส.พีรญา  นาคประกาศ ด.ช. ณัฏฐ์   นาคประกาศ  ป.1 3.70       3.55       โรงเรียนสันติสุขวิทยา โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.2 15

16 ยบ.ทหาร 12-มิ.ย.-61 2684 พ.อ.หญิงสุทธวรรณ ธานี ด.ช.กิตติภณ  ธานี ป.4 3.80       3.80       โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา ป.5 16

17 ยบ.ทหาร 12-มิ.ย.-61 6655 จ.ส.ท.หญิงอริสา โสนาง ด.ช. กฤษณพล   โสนาง ป.1 3.13       3.13       โรงเรียนบ้านหัวเหล่า โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ป.2 17

18 ยบ.ทหาร 12-มิ.ย.-61 5023 พ.ท.หญิงช่อทิพย์ วรรณมาศ ด.ญ. ณัฐวรัชญา   วรรณมาศ ป.2 4.00       4.00       โรงเรียนโชคชัย   โรงเรียนโชคชัย  ป.3 18

19 ยบ.ทหาร 12-มิ.ย.-61 4163 นายเทิดศักด์ิ ป่ินประดับ ด.ญ. นิภาสิริ   ป่ินประดับ ป.3 3.97       3.50       โรงเรียนวัดหลักสี่  ( ทองใบทิวารีวิทยา ) โรงเรียนวัดหลักสี่  ( ทองใบทิวารีวิทยา ) ป.4 19

20 ยบ.ทหาร 13-มิ.ย.-61 4508 จ.ส.อ.สรรสิทธิ์ ชูสาย ด.ช. รณพีร์   ชูสาย ป.2 4.00       4.00       โรงเรียนประชานิเวศน์  โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.3 20

21 ยบ.ทหาร 13-มิ.ย.-61 5286 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ ศรีฉ่ า ด.ช. ยศกร  ศรีฉ่ า  ป.1 3.95       3.95       โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ป.2 21

22 ยบ.ทหาร 13-มิ.ย.-61 7003 นางปวิณา เถาว์สร ด.ช. จักรพงษ์  เถาว์สร ป.5 4.00       4.00       โรงเรียนเทพวิทยา  โรงเรียนเทพวิทยา ป.6 22

23 ยบ.ทหาร 14-มิ.ย.-61 8025 จ.ส.อ.อ านาจ   ศรีภูมิเดิม ด.ช. คุณากร    ศรีภูมิเดิม ป.2 3.66       3.66       โรงเรียนวัดบ ารุงรื่น โรงเรียนวัดบ ารุงรื่น ป.3 23

24 ยบ.ทหาร 14-มิ.ย.-61 4777 จ.ส.อ. อภิชาต   เกียรติอ าไพ ด.ญ. กาญเกล้า    เกียรอ าไพ ป.4 3.90       3.90       โรงเรียนเทพวิทยา  37 โรงเรียนเทพวิทยา  37 ป.5 24

25 ยบ.ทหาร 14-มิ.ย.-61 3898 จ.ส.อ. ยุคลเดช    เนตยารักษ์ ด.ช.  ธีระเดช     เนตยารักษ์ ป.5 3.27       3.27       โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ป.6 25

26 ยบ.ทหาร 15-มิ.ย.-61 6420 จ.ส.อ.หญิงรัชนีวรรณ แดงบางแก้ว ด.ช.ณัฐวีร์   แดงบางแก้ว ป.3 3.47       3.47       โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 26

27 ยบ.ทหาร 18-มิ.ย.-61 8684 ส.ท.ฐณวัฒน์  ช่วงสว่าง ด.ช. ณชพล   ช่วงสว่าง ป.3 3.53       3.53       โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา ป.4 27

28 ยบ.ทหาร 19-มิ.ย.-61 6985 จ.ต.หญิงวรจิตร์ จิตตะเสวี ด.ญ. พภิสา   จิตตะเสวี ป.4 3.24       3.24       โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์   ธนบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์   ธนบุรี ป.5 28

29 ยบ.ทหาร 20-มิ.ย.-61 5980 พ.อ.ท.หญิงอุไรรัตน์ แย้มยุคลธร* ด.ช. ณัฐวุฒิ   แย้มยุคลธร ป.5 3.27       3.27       โรงเรียนวัดทองสุทธาราม โรงเรียนวัดทองสุทธาราม ป.6 29

30 ยบ.ทหาร 20-มิ.ย.-61 4780 จ.ส.อ.อมรรัตน์ สวนแก้ว ด.ญ. ธนกร   สวนแก้ว ป.5 3.36       3.36       โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน  โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน ป.6 30

31 ยบ.ทหาร 21-มิ.ย.-61 1447 ร.ท.สรรเสริญ ก๊กสมบูรณ์ ด.ช. พีชญ์ยุตม์    ก๊กสมบูรณ์ ป.1 3.25       3.79       โรงเรียนประชานิเวศน์  โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.2 31

32 ยบ.ทหาร 21-มิ.ย.-61 4303 จ.ส.อ.หญิงพรทิพย์ ปานรักษา ด.ญ. อริสรา  วีระพันธ์  ป.3 3.52       3.52       โรงเรียนช่างอากาศอ ารุง โรงเรียนช่างอากาศอ ารุง ป.4 32

33 ยบ.ทหาร 21-มิ.ย.-61 3269 น.อ.หญิงอาภา แก้วกระมล ร.น. ด.ญ.  ปาณิสรา  แก้วกระมล ป.4 3.88       3.88       โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนราชินีบน ป.5 33

34 ยบ.ทหาร 22-มิ.ย.-61 8070 ส.อ.หญิงศิริรักษ์  อุดมเสรี ด.ญ. พิชญธิดา  พ่ึงเพ็ง ป.1 3.69       3.69       โรงเรียนธนินทรวิทยา โรงเรียนธนินทรวิทยา ป.2 34

ล าดับที่  11  หน่วย  ยบ.ทหาร
สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

         กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที ่2 - 6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 2,500 บาท

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ยสังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก



ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00            

35 ยบ.ทหาร 22-มิ.ย.-61 3852 พ.จ.อ.ไผทรัตน์ เหล่ามาลา ด.ช. ศิรวิทย์   เหล่ามาลา ป.4 3.50       3.77       โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา ป.5 35

36 ยบ.ทหาร 25-มิ.ย.-61 6182 จ.ส.ต.ปรีชา วงษ์สัมฤทธิ์ ด.ญ. วรัญญา   วงษ์สัมฤทธิ์ ป.5 4.00       4.00       โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.6 36

37 ยบ.ทหาร 25-มิ.ย.-61 5289 พ.ท.สรชาติ ด าเกลี้ยง ด.ญ. ปนัดดา   ค าเกลี้ยง ป.3 3.93       3.93       โรงเรียนอ านวยวิทย์กาญจนบุรี โรงเรียนอ านวยวิทย์กาญจนบุรี ป.4 37

38 ยบ.ทหาร 25-มิ.ย.-61 3080 ร.ต.ธนภัทร พิกุลทอง ด.ญ. ณัฐณิชา  พิกุลทอง ป.3 3.88       3.88       โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ ป.4 38

39 ยบ.ทหาร 25-มิ.ย.-61 1982 จ.ส.อ.สมพล เสมบุญหล่อ ด.ช. พสธร   เสมบุญหล่อ ป.5 3.60       3.60       โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ ป.5 39

40 ยบ.ทหาร 25-มิ.ย.-61 7976 ร.ต.แฟนต้า  ไทยบูรณ์ ด.ช. ตะวัน   ไทยสมบูรณ์ ป.4 3.48       3.48       โรงเรียนวัดบ ารุงรื่น โรงเรียนวัดบ ารุงรื่น ป.5 40

41 ยบ.ทหาร 25-มิ.ย.-61 8548 ส.ท.มิตรชัยบัญชา  ไชโยธา ด.ช. ภูมิพงศ์   ไชโยธา ป.4 3.52       3.48       โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ป.5 41

42 ยบ.ทหาร 26-มิ.ย.-61 3942 จ.ส.อ.ธนารักษ์ หุ่นช่างทอง ด.ญ.  ธฤดี   หุ่นช่างทอง ป.4 3.98       3.98       โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 42

43 ยบ.ทหาร 26-มิ.ย.-61 8438 นางทับทิม  แสงสะโส ด.ญ.  เพชรลดา  แสงสะโส ป.5 3.04       3.04       โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ป.6 43

44 ยบ.ทหาร 26-มิ.ย.-61 6589 จ.อ.อนุพงษ์ ปานเหม ด.ญ.  อัญมณี  ปานเหม ป.1 3.74       3.74       โรงเรียนกลาโหมอุทิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.2 44

45 ยบ.ทหาร 26-มิ.ย.-61 4265 จ.ส.อ.ทรงพล โพธิ์สง่า ด.ญ.  พรชนก   โพธิ์สง่า ป.5 4.00       4.00       โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 45

46 ยบ.ทหาร 27-มิ.ย.-61 3488 พ.จ.อ.ครรชิต นาวีชัยประยูร ด.ญ.  ปุณยาพร  นาวีชัยประยูร ป.1 3.93       3.93       โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.2 46

47 ยบ.ทหาร 27-มิ.ย.-61 3990 พ.จ.อ.คฑาวุฒิ บุญพยุง ด.ช.  กวิน   บุญพยุง ป.1 3.70       3.70       โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นบ.เขต 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นบ.เขต 1 ป.2 47

48 ยบ.ทหาร 27-มิ.ย.-61 8442 ร.อ.หญิงชนิดา  บัญญัติ ด.ญ.  ภัทรประภา   ปฎิมาประกร ป.1 4.00       4.00       โรงเรียนพิชญศึกษา โรงเรียนพิชญศึกษา ป.2 48

49 ยบ.ทหาร 28-มิ.ย.-61 9591 จ.ท.ศรายุทธ  ณ วิเชียร ด.ช.  สิรวิทย์   ณ  วิเชียร์ ป.1 3.75       3.75       โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ป.2 49

50 ยบ.ทหาร 28-มิ.ย.-61 7774 น.ส.ยุคนธร   ชิณะปัญญารัตน์ ด.ญ.  กัญญาณัฐ   กิจถาวร ป.4 4.00       4.00       โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.5 50

51 ยบ.ทหาร 28-มิ.ย.-61 6529 จ.ส.ต.วิสันต์ ระยับศรี ด.ช.  วิชพัฒน์   ระยับศรี ป.1 4.00       4.00       โรงเรียนศุภวรรณ โรงเรียนศุภวรรณ ป.2 51

52 ยบ.ทหาร 28-มิ.ย.-61 7826 ส.อ.พงษ์มณี  พิมพ์ศิริ ด.ญ.  พิมพ์มาดา   พิมพ์ศิริ ป.1 4.00       4.00       โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนอนุบาลสามเสน ป.2 52

53 ยบ.ทหาร 28-มิ.ย.-61 8125 ส.อ.ปรัชญา  ฮามไธสง ด.ช.  ปฏิมากร   ฮามไธสง ป.1 3.74       3.74       โรงเรียนเทพกาญนา โรงเรียนเทพกาญนา ป.2 53

54 ยบ.ทหาร 29-มิ.ย.-61 7333 นายกฤษฎา   พวงอุบล ด.ญ.  เดือนพราว  พวงอุบล ป.5 4.00       4.00       โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม  ( สินทรัพย์อนุสรณ์ ) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม  ( สินทรัพย์อนุสรณ์ ) ป.6 54

55 ยบ.ทหาร 29-มิ.ย.-61 8311 ส.ต.หญิงอัญชลี  ฐานวิเศษ ด.ญ.  เทพอัปสร  ธงครุฑพงศา ป.5 4.00       4.00       โรงเรียนกัลยวิทย์ โรงเรียนกัลยวิทย์ ป.6 55 137,500.00        

สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ล าดับที่  11  หน่วย  ยบ.ทหาร

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ช่ือบุตร - ธิดาช่ือ  - นามสกุล สมาชิกเลขสมาชิกวันที่ส่ง

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

         กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที ่2 - 6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 2,500 บาท

สังกัด เกรดเฉลี่ย



ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00            

56 ยบ.ทหาร 18.มิ.ย.61 4441 จ.ต.หญิงโชติกา โพสัย ด.ญ.ชุติกาญจน์   อนันต์  ป.6 3.01 3.01 โรงเรียนวัดทองสุทธาราม โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 ( สุวรรณสุทธาราม ) ม.1 1

57 ยบ.ทหาร 8-มิ.ย.-61 4242 พ.จ.อ.หญิงเบญจมาภรณ์ ปรางสะอาด ด.ช. ปภัสฎา   ปรางสะอาด ม.1 3.82 3.82 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ม.2 2

58 ยบ.ทหาร 8-มิ.ย.-61 2338 ร.อ.หญิงพิชญ์สินี เจ็งสุวรรณ นางสาว ธัญญพิศา  เจ็งสุวรรณ ม.4 3.52 3.52 โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี ม.5 3

59 ยบ.ทหาร 11-มิ.ย.-61 6363 ส.ท.หญิงปภา วงษ์รักษ์ ด.ญ. นวีนา    ศรีทองแท้ ป.6 3.27 3.27 โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ม.1 4

60 ยบ.ทหาร 12.มิ.ย.61 4565 ส.อ.หญิงวรรณา โฉมวงษ์ ด.ญ. มณตญา    โฉมวงษ์ ม.2 3.00 3.04 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี ม.3 5

61 ยบ.ทหาร 12.มิ.ย.61 3381 จ.ส.อ.หญิงสุภาภรณ์ ธาระนารถ ด.ญ.ฐิติพร  ธาระนารถ ม.2 3.70 3.77 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี ม.3 6

62 ยบ.ทหาร 12.มิ.ย.61 4421 พ.อ.อ.หญิงสุรีย์ พุ่มปานวงศ์ ด.ญ. อารียา   แก้วสว่าง ม.2 3.23 3.44 โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี ม.3 7

63 ยบ.ทหาร 12.มิ.ย.61 3020 จ.ส.อ.ส าเริง เติมสายทอง ด.ญ.กฤตยา   เติมสายทอง ม.2 3.60 3.73 โรงเรียนราชนันทาจารย์  สามเสนวิทยาลัย  2 โรงเรียนราชนันทาจาร์  สามเสนวิทยาลัย  2 ม.3 8

64 ยบ.ทหาร 13.มิ.ย.61 3838 พ.อ.อ.หญิงสุรีพร ศรีฉ่ า ด.ญ.ปภาวรินท์   ดินปรางค์ ป.6 3.40 3.40 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี ม.1 9

65 ยบ.ทหาร 19.มิ.ย.61 9902 จ.ส.อ.ศุภสรณ์  ค าเงิน ด.ญ. นัฎธารา   ค าเงิน ม.1 3.04 3.04 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ม.2 10

66 ยบ.ทหาร 21.มิ.ย.61 5797 จ.อ.หญิงวิชุดา อยู่สุข นางสาว  ชลลดา  อยู่สุข ม.3 3.19 3.19 โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี ม.4 11

67 ยบ.ทหาร 25.มิ.ย.61 8560 นางสาวบุษยารัตน์  สมศักด์ิ นาย ธนัชปกรณ์   เช้ืองาม ม.4 3.33 3.33 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ม.5 12

68 ยบ.ทหาร 26.มิ.ย.61 3961 ว่าที่ ร.ต.หญิงพิตติภรณ์ ตรีเมฆ นาย  วิศรุต   ตรีเมฆ ปวช.2 3.35 3.32 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ปวช.3 13

69 ยบ.ทหาร 27.มิ.ย.61 4478 พ.จ.ท.สุรชาติ แย้มเพชร นาย ชัยณรงค์    แย้มเพชร  ปวช.1 3.19 3.19 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปวช.2 14

70 ยบ.ทหาร 27.มิ.ย.61 4598 พ.จ.อ.สรรเพชญ เสมบุญหล่อ นางสาว   ลัลน์ลลิน   เสมบุยหล่อ ป.4 3.71 3.70 โรงเรียนราชนันทาจารย์  สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนราชนันทาจารย์  สามเสนวิทยาลัย 2 ม.5 15

71 ยบ.ทหาร 27.มิ.ย.61 3649 ร.ท.ภัทรพล เสืออินทร์ นางสาว  ณฐนันทร์  เสืออินทร์ ม.4 3.79 3.79 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.5 16 48,000.00 

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกษา ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00            

72 ยบ.ทหาร 7-มิ.ย.-61 7706 พ.อ.โกสินทร์ปณต  แสงทอง นางสาว  ศวิตตา   แสงทองหิรัญ ป.ตรี 4 3.07       3.01       มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ - 1

73 ยบ.ทหาร 8-มิ.ย.-61 3327 นางรัชนีย์ เรือนช้าง ด.ญ. รมณีย์   เรือนช้าง ป.ตรี 4 3.39       3.57       มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี.ตร5ี 2

74 ยบ.ทหาร 19-มิ.ย.-61 6264 จ.ต.หญิงรัฐสิมา ศรัณย์วิษุวัต นาย  ธีรภัทร   รัตนาสมจิตร์  ป.ตร.ี1 3.24       3.24       มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ป.ตรี.2 3

75 ยบ.ทหาร 20-มิ.ย.-61 3293 พ.อ.อ.สมเจต มั่นทรัพย์ นาย จตุพล   มั่นทรัพย์ ปวส.2 3.77       3.71       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ป.ตรี 3 4

76 ยบ.ทหาร 26-มิ.ย.-61 6364 ส.อ.หญิงขวัญใจ ฟองดา นางสาว  ปิยะนุช  ฟองดา ปวส.1 3.18       3.12       วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ปวส.2 5

77 ยบ.ทหาร 26-มิ.ย.-61 8316 น.ส.ศิริพร  มีสีดา นาย  สุเมธ  ห่วงทอง ป.ตร.ี1 3.07       3.07       มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ป.ตรี.2 6

78 ยบ.ทหาร 26-มิ.ย.-61 2701 ร.ต.ประชา คชชา นางสาว  วลัญชล  คชชา ปวช.3 3.76       3.76       วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ ใบจ่ายเงิน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ป.ตรี 1 7

79 ยบ.ทหาร 27-มิ.ย.-61 3323 พ.อ.อ.ฐานะ เอ่ียมยอด  นางสาว  ปิยะธิดา  เอ่ียมยอด ป.ตร.ี3 3.00       3.29       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.ตรี.4 8

80 ยบ.ทหาร 27-มิ.ย.-61 2064 พ.ต.ก าเนิด ธนะวรรณ์ นาย  วรรณดิษฐ์   ธนะวรรณ์ ปตร.ี3 3.18       3.16       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตรี.4 9

81 ยบ.ทหาร 28-มิ.ย.-61 4790 จ.ส.ต.สุรชัย เติมสายทอง นางสาว  ศศุณีย์  บูรณสิงค์ิ ป.ตร.ี3 3.58       3.76       สถาบันการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน ป.ตรี.4 10

82 ยบ.ทหาร 28-มิ.ย.-61 3298 พ.อ.อ.ดุษฏี สังพาลี นางสาว  ปุณณดา   สังพาลี ม.6 3.34       3.08       โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา -                     11

83 ยบ.ทหาร 29-มิ.ย.-61 2222 ร.ต.สุริยา หงษาวงศ์ นางสาว  สุนิตา  หงษาวงค์ ปวส.2 3.68       3.90       วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป.ตรี.1 12

84 ยบ.ทหาร 29-มิ.ย.-61 3506 พ.อ.หญิง รุ่งนภา  กีรกะจินดา นาย เพ็ญเผ่า  กีรกะจินดา ม.6 3.91       3.93       โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เอกสารเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -                     13 52,000.00          

และปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 4,000 บาท

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

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ล าดับที่  11  หน่วย  ยบ.ทหาร

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท.), ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 

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

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด

สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 



ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจบัุน สมาชิก 2,000.00            

85 ยบ.ทหาร 8.มิ.ย.61 4190 ส.ท.ศรีสวัสด์ิ วงษ์ทัต ด.ญ. กัญญาพัชร   วงษ์ทัต อ.2 - โรงเรียนช่างอากาศอ ารุง โรงเรียนช่างอากาศอ ารุง อ.3 1

86 ยบ.ทหาร 8.มิ.ย.61 9566 ส.ท.หญิงเจนจิรา  ช านาญเวช ด.ญ. ภูริชชญา   ช านาญเวช อ.2 - โรงเรียนพิริยะโยธิน โรงเรียนพิริยะโยธิน อ.2 2

87 ยบ.ทหาร 8.มิ.ย.61 4995 ร.ต.ชยกฤต สนสายันต์ ด.ญ. ศรีวรินทร์     สนสายันต์  อ.1 - โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา อ.1 3

88 ยบ.ทหาร 14.มิ.ย.61 6984 ส.อ.หญิงปัทมา บุญแทน ด.ญ. ณัฐธิดา   บุญแทน อ.2 - โรงเรียนสันติสุขวิทยา โรงเรียนสันติสุขวิทยา อ.2 4

89 ยบ.ทหาร 15.มิ.ย.61 3000 จ.ส.อ.อนุพล สมพิทักษ์ ด.ญ. สุชานันท์  สมพิทักษ์ อ.2 โรงเรียนวัดทองสุทธาราม โรงเรียนวัดทองสุทธาราม อ.2 5

90 ยบ.ทหาร 21.มิ.ย.61 4775 จ.ส.อ.ประสิทธิ์พร จันทาทอง ด.ญ. ธัญญพร    จันทาทอง อ.1 โรงเรียนวัดวังพลับให้ โรงเรียนวัดวังพลับให้ อ.2 6

91 ยบ.ทหาร 21.มิ.ย.61 4886 จ.ส.อ.ศรัณย์ ฤทธิเสน ด.ญ. รินณดา    ช่ืนใจ อ.1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ อ.2 7

92 ยบ.ทหาร 27.มิ.ย.61 7942 จ.ส.ท.หญิงอรุณรัตน์  เสริมแก้ว ด.ช.  กีรติ  เสริมแก้ว โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา อ.1 8

93 ยบ.ทหาร 27.มิ.ย.61 7884 ร.ต.กฤษดา  มณีรัตน์ ด.ญ.  บุษกร   มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแสงโสม โรงเรียนอนุบาลแสงโสม อ.1 9

94 ยบ.ทหาร 28.มิ.ย.61 4507 จ.ส.อ.นพรัตน์ แตงหนู ด.ญ.  นภัสวรรณ  แตงหนุ  - โรงเรียนอนุบาลจุฬสิริ โรงเรียนอนุบาลจุฬสิริ อ.1 10

95 ยบ.ทหาร 29.มิ.ย.61 9904 ส.ต.จิรินิติ  ศัสตุระ ด.ญ. ภคพร  ศัสตุระ อ.2 โรงเรียนวัดโชติการาม โรงเรียนวัดโชติการาม อ.3 11

96 ยบ.ทหาร 18.มิ.ย.61 6602 จ.ส.อ.หญิงอรอนงค์  รอดแก้ว ด.ญ. พิมพ์ลภัส   รอดแก้ว อ.1 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา อ.1 12 24,000.00          

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00            

97 ยบ.ทหาร 6.มิ.ย-62 6943 น.ส.พัทธนันท์  พุ่มสวัสด์ิ ด.ช. เมธี  พันธ์ผา ป.5 -         -         โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บ ารุง โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บ ารุง ป.6 1

98 ยบ.ทหาร 11.มิ.ย.61 4476 พ.จ.อ.ชานชัยนาท ละหารเพชร ด.ช. วรพงศ์   ละหารเพชร ป.5 2.52       2.52       โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี ป.6 2

99 ยบ.ทหาร 14-มิ.ย-61 2936 จ.ส.อ.  ชยพล   ธนพรนพัต ด.ญ. ปุณิกา   ธนพรพัต  อนุบาล -         -         โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.1 3

100 ยบ.ทหาร 14-.มิ.ย-61 3869 จ.ส.อ.  หญิง พนิดา   วัยคุณา ด.ช. ธีรภัทร      เนตยารักษ์  อนุบาล -         -         โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช  ( ราชทัณฑ์อุปถัมภ์ ) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช  ( ราชทัณฑ์อุปถัมภ์ ) ป.1 4

101 ยบ.ทหาร 15-มิ.ย.-61 7626 ส.อ.พิทักษ์เกียรติ  เพ็งพรหม ด.ช. พิพัฒพงศ์  เพ็งพรหม อนุบาล -         -         โรงเรียนบ้านสว่างปากราง โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.1 5

102 ยบ.ทหาร 19-มิ.ย.-16 4257 จ.ส.อ.ศักด์ิชัย แช่มอุษา ด.ช. ชนัญญู      แช่มอุษา ป.3 2.86       2.86       โรงเรียนกัลยวิทย์  โรงเรียนกัลยวิทย์  ป.4 6

103 ยบ.ทหาร 20-มิ.ย.-61 5191 จ.ส.อ.สาโรช เรืองสุวรรณ ด.ช. พงษ์สิริ   เรืองสุวรรณ ป.1 2.54       2.54       โรงเรียนวัดตาลานใต้   ( เจริญวิทยา ) โรงเรียนวัดตาลานใต้   ( เจริญวิทยา ป.2 7

104 ยบ.ทหาร 20-มิ.ย.-61 9641 น.ส.ปิยะนุช  มณีเพชร ด.ญ. ชนัญชิดา   ศรีศิลปนันท์  ป.4 2.74       2.74       โรงเรียนจิรดา โรงเรียนจิรดา ป.5 8

105 ยบ.ทหาร 21-มิ.ย.-61 6329 น.ส.ณัฐณิชา ทรัพย์ประดิษฐ์ ด.ช. เมธัส    ทรัพย์ประดิษฐ์ อนุบาล -         -         โรงเรียนพิมลวิทย์ โรงเรียนพิมลวิทย์ ป.1 9

106 ยบ.ทหาร 25-มิ.ย.-61 3306 พ.อ.อ.สมบัติ อาสนะทอง ด.ช. ชัยชนก   อาสนะทอง อนุบาล -         -         โรงเรียนวัดทองสุทธาราม โรงเรียนวัดทองสุทธาราม ป.1 10

107 ยบ.ทหาร 28-มิ.ย.-61 215 ร.ต.สุรชัย ทองมั่ง ด.ช.  อาทิตย์   ทองมั่ง ป.2 2.86       2.86       โรงเรียนช่างอากาสอ ารุง โรงเรียนช่างอากาสอ ารุง ป.3 11

108 ยบ.ทหาร 28-มิ.ย.-61 8877 ส.ต.สรศักด์ิ  สุวรรณ์สุข ด.ช.  สุเมธ   สุวรรณ์สุข อนุบาล -         -         โรงเรียนวัดหนองเป้า ป.1 12

109 ยบ.ทหาร 29.มิ.ย.61 6981 ส.อ.หญิงพิชยา ด าเนินสวัสด์ิ ด.ช.   ณัฐพสิษฐ์   ด าเนินสวัสด์ิ อนุบาล -         -         -                                                          โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.1 13

110 ยบ.ทหาร 8-มิ.ย.-61 4704 พ.จ.อ.วิเชษฐ์ จันทร์เปรม* ด.ช. เตชิต  จันทร์เปรม ป.3 3.19       -         โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ป.4 14

111 ยบ.ทหาร 14-มิ.ย.-61 2695 ร.อ.หญิงพัชรินทร์ ละก าป่ัน ด.ญ. กชวรรณ   ละก าป่ัน ป.3 3.00       2.82       โรงเรียนประชานิเวศน์  โรงเรียนประชานิเวศน์  ป.4 15 30,000.00          

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

เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

สังกัด ช่ือบุตร - ธิดาล าดับที่ เกรดเฉลี่ย

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

เกรดเฉลี่ยวันที่ส่ง

ล าดับที่  11  หน่วย  ยบ.ทหาร

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

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

112 ยบ.ทหาร 12-มิ.ย.-61 3842 จ.ส.อ. อ านาจ      สถิรพันธ์ นางสาว   วิจิตรา    สถิรพันธ์  ม.5 2.89       2.89       โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี ม.6 1

113 ยบ.ทหาร 13-มิ.ย.-61 6647 นางสาว  ศิริลักษณ์   สีทอง  นาย  วงค์เมือง    ม่วงมณี ปวช.1 2.86       2.86       โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ปวช.2 2

114 ยบ.ทหาร 14-มิ.ย.-61 3840 จ.ส.อ.หญิง  อัญชลี    ปรีชานุกูล ด.ช. พสธร   ปรีชานุกูล ม.2 2.26       2.26       โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ม.3 3

115 ยบ.ทหาร 15-มิ.ย.-61 9063 นายเดชา  สัตยารักษ์ ด.ญ. กานต์พิชชา     สัตยารักษ์ ม.1 2.65       2.65       โรงเรียนบ้านพุซาง จ.สระบุรี โรงเรียนบ้านพุซาง จ.สระบุรี ม.2 4

116 ยบ.ทหาร 21-มิ.ย.-61 6864 พ.จ.อ.กันตพัจน์ ดีใจ* ด.ช. อัครพัชร์   ดีใจ ม.1 2.09       2.09       โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ม.2 5

117 ยบ.ทหาร 25-มิ.ย.-61 4302 จ.ส.อ.ณัฏฐชัย  พยุงชัยรัตน์ ด.ญ.  ญิชาพัฒน์     พยุงชัยรัตน์ ม.1 2.50       2.50       โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 6

118 ยบ.ทหาร 26-มิ.ย.-61 7005 ส.ท.หญิงกรวรรณ จันทราภิรมย์ นางสาว  ภัทราวดี  ชุมพงศ์ ม.3 2.56       2.56       โรงเรียนสตรีวิทยา  2 โรงเรียนสตรีวิทยา  2 ม.4 7

119 ยบ.ทหาร 27-มิ.ย.-61 1425 ร.ท.หญิงดวงพร ปานกระหนก ร.น. นาย  วีรพงษ์  ปานกระหนก ม.5 2.75       2.85       โรงเรียนราชนันทาจารย์  สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนราชนันทาจารย์  สามเสนวิทยาลัย 2 ม.6 8

120 ยบ.ทหาร 29-มิ.ย.-61 8126 นางจิรภิญญา  ชลวิสุทธิ์ นาย  ปุณณวัฒน์  สถาพรวจนา ม.4 2.08       2.47       โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.5 9

121 ยบ.ทหาร 29-มิ.ย.-61 3401 ร.ต.นิรันดร์ บุญศรี  ร.น. นางสาว  พรรณษา   บุญศรี ม.3 2.18       2.13       โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ม.4 10 25,000.00          

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00            

122 ยบ.ทหาร 23.มิ.ย.61 3606 พ.จ.อ.สมพร คีรีโชติ นาย  อุดมศักด์ิ   ศีรีโชติ ปวส.1 2.16       2.16       วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บิรหารธุรกิจ  รามอินทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บิรหารธุรกิจ  รามอินทรา ปวส.2 1

123 ยบ.ทหาร 26.มิ.ย.61 1981 จ.ส.อ.อภิรมย์ แจ้งจันทร์ (เกษียณ 62) นาย  จิตรทิวัส   แจ้งจันทร์ ป.ตร.ี2 2.11       2.02       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ป.ตรี.3 2

124 ยบ.ทหาร 26.มิ.ย.61 6446 ร.อ.หญิงปรียา วัฒนะนิรันดร์ ร.น. นางสาว  ศุภานัน  วัฒนะนิรันดร์ ป.ตร.ี3 2.64       2.60       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ป.ตรี.4 3

125 ยบ.ทหาร 27.มิ.ย.61 3422 จ.ส.อ.หญิงเสาวภา ใจสงัด นางสาว ชนานันท์  ใจสงัด ป.ตร.ี1 2.93       2.93       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.ตรี.2 4

126 ยบ.ทหาร 27.มิ.ย.61 6302 ส.อ.หญิงนงนุช มีเงิน นางสาว  สุรัชนี  ช้างอุไร ป.ตร.ี1 2.68       2.68       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป.ตรี.2 5

127 ยบ.ทหาร 28.มิ.ย.61 3791 นาย เพทัย ศิริพัฒน์ นางสาว  พรนัชชา  ศิริพัฒน์ ป.ตร.ี2 2.47       2.50       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป.ตรี.3 6

128 ยบ.ทหาร 29.มิ.ย.61 1103 จ.ส.อ.หญิงอังคณา สุวรรณฤทธิ์ นาย  อันน์   สุวรรณฤทธิ์ ป.ตร.ี2 2.19       2.10       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ป.ตรี.3 7 21,000.00          

รวมทัง้หมด 128 337,500.00     

เกรดเฉลี่ยช่ือบุตร - ธิดาล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง สมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

กลุ่มที ่4 ก าลังศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท. ),  ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 

และ ปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป ทุนละ 3,000 บาท

ล าดับที่ สังกัด

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

วันที่ส่ง เลขสมาชิก เกรดเฉลี่ยช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

              กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ( ปวช. ) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป ทุนละ 2,500 บาท

ช่ือบุตร - ธิดา

ล าดับที่  11  หน่วย  ยบ.ทหาร
สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


