
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00     

1 กง.ทหาร 11-มิ.ย.-61 3263 น.อ.หญิงกฤตชญา  จันทร์ลอยเมฆ ด.ช. ปองธรรม  จันทร์ลอยเมฆ ป.2 4.00         4.00         โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  ป.3 1

2 กง.ทหาร 15-มิ.ย.-61 9314 จ.อ.หญิงพิกุล  บุญมีโพธิ์ ด.ญ. ณัฏฐณิชา   ผัดปา ป.2 3.76         3.76         โรงเรียนนาอินวิทยาคม โรงเรียนนาอินวิทยาคม ป.3 2

3 กง.ทหาร 15-มิ.ย.-61 8491 ส.ท.หญิงนิศรา  อาจฤทธิ์ (ม.) ด.ญ. กนกพร  มุ่งหมาย ป.2 3.96         3.69         โรงเรียนนวลน้อยพิทยา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.3 3

4 กง.ทหาร 18-มิ.ย.-61 5608 นางอนัญญา พูลสวัสดิ์ ด.ช. พลอาณา      พูลสวัสดิ์ ป.1 3.00         3.10         โรงเรียนปรีดาวิทยา โรงเรียนปรีดาวิทยา ป.2 4

5 กง.ทหาร 20-มิ.ย.-61 6869 นางปุณิกา เห่งแจ้ง ด.ช. ธีรเชษฐ์     เห่งแจ้ง ป.4 3.70         3.70         โรงเรียนสตรีจุลนาคในอุปถัมภ์ของมูลนิธิเจ้าพระยาธรรม ศักดิ์มนตรีโรงเรียนสตรีจุลนาคในอุปถัมภ์ของมูลนิธิเจ้าพระยาธรรม ศักดิ์มนตรี ป.5 5

6 กง.ทหาร 26-มิ.ย.-61 8257 น.ส.น้ าผ้ึง  จันทรา ด.ญ.  วรรณกร  เนตรน้อย ป.1 4.00         4.00         โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.2 6

7 กง.ทหาร 28-มิ.ย.-61 3822 ร.ท.หญิงนิชาภา เกตุมีชัย  ร.น. ด.ญ.  วรัชญา   อักษร ป.2 3.85         3.85         โรงเรียน บี เอฟ เอส โรงเรียน บี เอฟ เอส ป.3 7

8 กง.ทหาร 29-มิ.ย.-61 7393 พ.จ.ต.หญิงสุนีย์   ทองธานี ด.ญ. ทิพาดา  โพธิ์ไพร ป.4 3.31         3.31         โรงเรียนบ้านทางข้าม โรงเรียนบ้านทางข้าม ป.5 8 20,000.00    

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00     

9 กง.ทหาร 19.มิ.ย.61 9798 พ.ต.หญิงพรเพ็ญ กุมารเพชร ด.ช. กฤษณะพงศ์   หารไชย ม.1 3.39 3.57 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี ม.2 1

10 กง.ทหาร 21.มิ.ย.61 2826 จ.ส.อ.หญิงนภาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นาย สุทธพิงษ์   ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา ม.3 3.87 3.92 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี ม.4 2

11 กง.ทหาร 21.มิ.ย.61 7667 พล.ต.อภิรมย์  จินตเกษกรรม นาย  เจตริน   จินตเกษกรรม  ม.3 3.97 3.95 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ม.4 3

12 กง.ทหาร 27.มิ.ย.61 6174 จ.ส.อ.หญิงฉัตรสุดา เสริมสิน ด.ญ.  กมลฉัตร  โลหะกฤษณะ ม.2 3.85 3.85 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ม.3 4

13 กง.ทหาร 28.มิ.ย.61 3150 พ.จ.อ.หญิงปวีนา มหัทธนานนท์ ด.ญ.  อัปสรสวรรค์  นวลทิม ป.6 3.93 3.93 โรงเรียนบ้านปลักไม้ด า โรงเรียนราชนันทาจารย์  สามเสนวิทยาลัย 2 ม.1 5

14 กง.ทหาร 29.มิ.ย.61 6061 ส.อ.หญิงวรรณวิมล โอสถานนท์ ด.ช.  เปมทัต  โอสถานนท์ ป.6 3.00 3.00 โรงเรียนราชวินิต บางเขน โรงเรียนราชวินิต บางเขน ม.1 6 18,000.00 

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00     

15 กง.ทหาร 18-มิ.ย.-61 3392 พ.อ.อ.หญิงวรรณิสา คงหญ้าคา นางสาว  นคพร   เอ้ือเฟ้ือ ป.ตรี 1 3.35         3.35         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.ตรี 2 1

16 กง.ทหาร 18-มิ.ย.-61 3567 จ.ส.อ.สมพงษ์ จันทร์ทอง นางสาว  รุ้งตะวัน   จันทร์ทอง  ป.ตรี 3 3.35         3.15         มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ป.ตรี 4 2

17 กง.ทหาร 19-มิ.ย.-61 5835 พ.อ.อ.หญิงณัฐพิณ อุกฤษโชค นาย อิทธิโชติ     อุกฤษโชค ม.6 3.59         3.61         โรงเรียนวัดนวลรดิศ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ป.ตร.ี1 3

18 กง.ทหาร 20-มิ.ย.-61 9402 น.ต.หญิงสมควร  เศวตนันทน์  ร.น. นางสาว  ณัฎฐา    เศวตนันทน์ ป.ตรี.2 3.22         3.28         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตร.ี3 4

19 กง.ทหาร 21-มิ.ย.-61 2658 ร.ต.หญิงสุจิตรา ม่วงสุวรรณ นางสาว  พนิตา  ม่วงสุวรรณ ป.ตรี. 3.90         3.89         มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ป.ตร.ี4 5

20 กง.ทหาร 21-มิ.ย.-61 2347 จ.ส.อ.หญิงบงกช ตะวิภาพ นางสาว  ธนพร  ตะวิภาพ ป.ตรี.3 3.76         3.90         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป.ตร.ี4 6 24,000.00    

ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท.), ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 

และปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 4,000 บาท

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

สังกัด

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

เกรดเฉลี่ยวันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชกิ

ล าดบัที่  12  หน่วย  กง.ทหาร
สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

         กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาปทีี ่2 - 6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท



ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00     

21 กง.ทหาร 6-มิ.ย.-61 6567 น.ต.หญิงรัตนาภรณ์ ชุ่มเงิน ร.น. ด.ญ.ณภัทร  พิรุณหยก อ.2 - โรงเรียนอนุบาลนิรมล โรงเรียนอนุบาลนิรมล อ.3 1

22 กง.ทหาร 22.มิ.ย.61 6769 จ.อ.ณรงค์ บัวผัน ด.ญ. ณัฐพร   บัวผัน โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บ ารุง โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บ ารุง อ.1 2

23 กง.ทหาร 28.มิ.ย.61 7007 จ.ท.หญิง.กันยารัตน์ กิมาคม ด.ญ.  นรมน   ลาภชุ่มศรี อ.2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ อ.3 3

24 กง.ทหาร 29.มิ.ย.61 7492 พ.จ.ต.หญิง ภรมน  อินทร์ปัญญา ด.ญ.ณัฐวดี  ศรีจันทร์ อ.1 โรงเรียนธนินทรวิทยา โรงเรียนธนินทรวิทยา อ.2 4

25 กง.ทหาร 29.มิ.ย.61 7911 จ.ส.ท.หญิง ณัฐกฤตา  วงศ์วรรณ ด.ช.ปฐมพงศ์  สงค์สุข อ.1 โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ อ.2 5

26 กง.ทหาร 28.มิ.ย.61 6366 ร.อ.หญิงศิริวรรณ  มุ่งภักดีทอง ด.ญ.  ธิดาภรณ์    มุ่งภักดีทอง อ.2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อ.3 6 12,000.00    

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

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

27 กง.ทหาร 11-มิ.ย.-61 1663 น.ต.หญิงร าพึง จันทร์หอม ด.ช. ชันนธร    จันทร์หอม ม.1 2.68         2.68         โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ม.2 1 2,500.00     

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00     

28 กง.ทหาร 20-มิ.ย.-61 6085 ส.อ.หญิงบุณยาภรณ์ คงหญ้าคา นางสาว  ศศิกานต์    คงหญ้าคา ป.ตรี.1 2.42         2.42         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตร.ี2 1

29 กง.ทหาร 21.มิ.ย.61 5937 นางจิณห์นิภา บุญชุ่ม นางสาว  กฤษณา   บุญชุ่ม ปวช.3 2.54         2.54         วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ปวส.1 2

30 กง.ทหาร 28.มิ.ย.61 3227 พ.ท.อัครวิทย์ เพ็ชรอินทร์ นางสาว  อนัดตรา   เพ็ชรอินทร์ ป.ตรี.1 2.79         2.79         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ป.ตร.ี2 3 9,000.00     

รวมทัง้หมด 30 85,500.00 

ล าดบัที่  12  หน่วย  กง.ทหาร

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง สมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่4 ก าลังศึกษา ระดับ ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท. ),  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 

และ ปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทุนละ 3,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย

เกรดเฉลี่ย

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


