
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรบัรอง ศึกษาปัจจบัน สมาชิก 2,500.00           

1 ชด.ทหาร 12-ม.ิย.-61 6871 จ.ส.อ.กิตติพล นิลวงษ์ ด.ช. อติชาติ   นิลวงษ์ ป.1 3.95       3.95       โรงเรยีนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา โรงเรยีนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา ป.2 1

2 ชด.ทหาร 14-ม.ิย.-61 6508 น.อ.หญิงภัทราวดี เสรกุีล ร.น. ด.ญ. มนัสนันท์   เกรยีงพิทักษ์ ป.2 3.96       3.95       โรงเรยีนไผทอุดมศึกษา โรงเรยีนไผทอุดมศึกษา ป.3 2

3 ชด.ทหาร 19-ม.ิย.-61 6571 พ.อ.ท.ธนัท   อุกฤษโชค ด.ช. ณัฐนันท์      อุกฤษโชค ป.3 3.66       3.68       โรงเรยีนเผดิมศึกษา โรงเรยีนเผดิมศึกษา ป.4 3

4 ชด.ทหาร 19-ม.ิย.-61 5749 นางวิลาวัณย ์นาคธน ด.ญ.  ดรลัพร    นาคธน ป.4 3.67       3.67       โรงเรยีนบ ารงุรวิวรรณวิทยา โรงเรยีนบ ารงุรวิวรรณวิทยา ป.5 4

5 ชด.ทหาร 22-ม.ิย.-61 6331 ร.ท.วิชัย ยางโสม ร.น. ด.ช. ชวัลวิทย ์    ยางโสม ป.3 3.82       3.82       โรงเรยีนบ ารงุรวิวรรณวิทยา โรงเรยีนบ ารงุรวิวรรณวิทยา ป.4 5

6 ชด.ทหาร 26-ม.ิย.-61 6423 น.ส.พิมพ์ใจ สุขสมจิตร ด.ญ.  พิมพ์พิสุทธิ ์   มีผล ป.2 4.00       4.00       โรงเรยีนชลประทานวิทยา โรงเรยีนชลประทานวิทยา ป.3 6

7 ชด.ทหาร 26-ม.ิย.-61 6422 ส.อ.หญิงธนพร  กลิ่นรอด ด.ญ.  ภัทราพร   กลิ่นรอด ป.1 3.90       3.90       โรงเรยีนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา  ในพระอุปถัมภ์ โรงเรยีนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา  ในพระอุปถัมภ์ ป.2 7 17,500.00         

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรบัรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00           

8 ชด.ทหาร 11-ม.ิย.-61 5836 ร.ท.วรพล  ลือฤทธิพงษ์ ด.ญ.ธนภรณ์  ลือฤทธิพงษ์ ม.5 3.78 3.67 โรงเรยีนพิบูลวิทยาลัย โรงเรยีนพิบูลวิทยาลัย ม.6 1

9 ชด.ทหาร 13.ม.ิย.61 6205 พ.อ.ภูมิ กัลยาณมิตร ด.ช. ณภัทร   กัลยาณมิตร ม.2 3.70 3.36 โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุร ี ม.3 2

10 ชด.ทหาร 15.ม.ิย.61 9268 น.ต.นิทัศน์  จุลกัลป์ ร.น. นางสาว  สิรยิากร   จุลกัลป์ ม.5 3.12 3.57 โรงเรยีนมารยีอุ์ปถัมภ์ โรงเรยีนมารยีอุ์ปถัมภ์ ม.6 3

11 ชด.ทหาร 20.ม.ิย.61 3208 น.อ.หญิงสุทธาวัณย ์โกมลทัต ด.ช. พสุธร  โกมลทัด ม.2 3.90 3.82 โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี ม.3 4

12 ชด.ทหาร 21.ม.ิย.61 5348 พ.ต.ชัยวัฒน์ กิจจานนท์ นาย  ศิวกร   กิจจานนท์  ม.5 3.25 3.25 โรงเรยีนเซนต์ฟรงัซีสเซเวียร์ โรงเรยีนเซนต์ฟรงัซีสเซเวียร์ ม.6 5

13 ชด.ทหาร 26.ม.ิย.61 4905 พ.ต.ทรงศักด์ิ เทพวัลย์ ด.ญ  ศุภลักษณ์   เทพวัลย์ ม.1 3.94 3.86 โรงเรยีน สีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) โรงเรยีน สีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ม.2 6

14 ชด.ทหาร 29.ม.ิย.61 9169 พ.ท.หญิงบุณณดา  เหมืองศรี ด.ญ.  นลินพรรณ   สินมา ม.1 3.66 3.62 โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี ม.2 7

15 ชด.ทหาร 29.ม.ิย.61 3450 จ.ส.อ.พิศณุ ดวงวิบูลย์ ด.ญ.  ธัญรตัน์   ดวงวิบูลย์ ป.6 3.25 3.25 โรงเรยีนเบญจมราชานุสรณ์ โรงเรยีนเบญจมราชานุสรณ์ ม.1 8 24,000.00 

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกษา ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรบัรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00           

16 ชด.ทหาร 29-ม.ิย.-61 6195 นางไพรนิทร ์มั่นคง นาย  ขจรศักด์ิ   มั่นคง ปวส.2 3.60       3.64       วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ปวส.2 1 4,000.00           

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรบัรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00           

17 ชด.ทหาร 15.ม.ิย.61 6098 ร.ท.จ ารสั นุ่มน่วม ด.ช.ภูมิรพี  นุ่มน่วม อ.1 โรงเรยีนราษฎร ์ บ ารงุศิลป์ โรงเรยีนราษฎร ์ บ ารงุศิลป์ อ.1 1

18 ชด.ทหาร 28.ม.ิย.61 9816 จ.ต.วรเชษฐ์  วงษาสุข ด.ญ.  วรลักษณ์   วงษาสุข อ.2 โรงเรยีน อนุบาลลพบุรี โรงเรยีน อนุบาลลพบุรี อ.3 2

19 ชด.ทหาร 28.ม.ิย.61 8546 พ.ท.ปฐมพงศ์  สุขทอง ด.ช.  ปรานนท์   สุขทอง - โรงเรยีนอนุบาลแสงโสม โรงเรยีนอนุบาลแสงโสม อ.1 3 6,000.00           

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรบัรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00           

20 ชด.ทหาร 28-ม.ิย.-61 7478 น.ส.วันทนา   เยน็สุข ด.ช.  เกียรติกร   เวชอัมพร ป.2 2.47       2.47       โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมือง ป.3 1

21 ชด.ทหาร 28-ม.ิย.-61 7114 ส.อ.วรภัทร   สัมมานนท์ ด.ช.  วัชรพล   สัมมานนท์ ป.1 2.59       2.59       โรงเรยีนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา โรงเรยีนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา ป.2 2 4,000.00           

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

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

22 ชด.ทหาร 19-ม.ิย.-61 6510 พ.จ.อ.นภาพรหม จันทรศิ์รกูิล ด.ช.อัครพงค์   จันทรศิ์รกูิล ม.3 2.45       2.45       โรงเรยีนลาซาล โรงเรยีนลาซาล ม.4 1 2,500.00           

รวมทัง้หมด 22 58,000.00    

เกรดเฉลี่ย

ช่ือบุตร - ธิดา

ทนุสง่เสรมิการเรยีนดี  

 กลุม่ที ่2 ก าลงัศึกษา ระดับมธัยมศึกษา และ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ( ปวช. ) โดยมรีะดับคะแนนเฉลีย่ 3.00 ข้ึนไป ทนุละ 3,000 บาท

ล าดับที ่17  หน่วย  ชด.ทหาร

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

เกรดเฉลี่ย

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

ทนุสง่เสรมิการเรยีนดี  

กลุม่ที ่3 ก าลงัศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท.), ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสงู ( ปวส. ) 

และปรญิญาตร ีโดยมรีะดับคะแนนเฉลีย่ 3.00 ข้ึนไป ทนุละ 4,000 บาท

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

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

เกรดเฉลี่ยช่ือบุตร - ธิดา

ทนุสง่เสรมิการศึกษา 

              กลุม่ที ่3 ก าลงัศึกษา ระดับมธัยมศึกษา และ ระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ( ปวช. ) โดยมรีะดับคะแนนเฉลีย่ 2.00 ข้ึนไป ทนุละ 2,500 บาท

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ทนุสง่เสรมิการศึกษา 

กลุม่ที ่2 ก าลงัศึกษา ระดับประถมศึกษาช้ันปีที ่1 หรอื ช้ันปีที ่2-6 โดยมรีะดับคะแนนเฉลีย่ 2.00 ข้ึนไป ทนุละ 2,000 บาท 

สหกรณ์ออมทรพัยก์องบัญชาการกองทพัไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจดัสรรทนุการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรพัยก์องบัญชาการกองทพัไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทนุสง่เสรมิการเรยีนดี  

         กลุม่ที ่1 ก าลงัศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที ่2 - 6 โดยมรีะดับคะแนนเฉลีย่ 3.00 ข้ึนไป ทนุละ 2,500 บาท

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

ทนุสง่เสรมิการศึกษา 

กลุม่ที ่1 ก าลงัศึกษา ระดับอนุบาล ทนุละ 2,000 บาท


