
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00         

1 สน.บก.บก.ทท 12-มิ.ย.-61 3541 ส.อ.มานัด จ่ามา ด.ญ. ณัฐธิดา   จ่ามา ป.5 4.00        4.00        โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.6 1

2 สน.บก.บก.ทท 20-มิ.ย.-61 4248 จ.ส.อ.สุวัช ผิวโพธิ์ ด.ญ. สุวภัทร   ผิวโพธิ ์ ป.5 3.10        3.10        โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ ป.6 2

3 สน.บก.บก.ทท 20-มิ.ย.-61 2750 จ.ส.อ.ไพบูลย์ วรรณศรี ด.ช. กันตวัฒน์      วรรณศรี ป.4 3.60        3.60        โรงเรียนปรีดาวิทยา โรงเรียนปรีดาวิทยา ป.5 3

4 สน.บก.บก.ทท 20-มิ.ย.-61 4757 ส.อ.ธวัช กับสงวน* ด.ญ. ธัญญาภรณ์    กับสงวน ป.2 4.00        4.00        โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.3 4

5 สน.บก.บก.ทท 21-มิ.ย.-61 5477 จ.ส.อ.ธรรมนูญ สังข์สวัสด์ิ ด.ญ. ธันยมนย์    สังข์สวัสด์ิ ป.2 4.00        4.00        โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.3 5

6 สน.บก.บก.ทท 22-มิ.ย.-61 8383 จ.อ.หญิงวิภาพร  ชาติอนันต์ ด.ช. นวพล   ศัสตุระ ป.3 3.00        3.00        โรงเรียนวัดโชติการาม โรงเรียนวัดโชติการาม ป.4 6

7 สน.บก.บก.ทท 27-มิ.ย.-61 4756 จ.ส.อ.ฐิติณัฐ  จุนันท ์ ด.ช.  บุรณัชย์  จุนันท์ ป.3 3.68        3.86        โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.4 7

8 สน.บก.บก.ทท 27-มิ.ย.-61 6095 ร.อ.ชัยวัฒน์ รุง่รจนา ด.ญ.  ศศิชญา   รุง่รจนา ป.3 3.89        3.89        โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 8

9 สน.บก.บก.ทท 27-มิ.ย.-61 2997 จ.ส.อ.สนธยา จารุภุมมิก ด.ช.  ชินดนัย    จารุภุมมิก ป.3 3.85        3.85        โรงเรียนบ ารุงรวิรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิรรณวิทยา ป.4 9

10 สน.บก.บก.ทท 28-มิ.ย.-61 3773 จ.ส.อ.จีรวัฒน์ สุกาญจนะ ด.ญ.  ชุติรดา   สุกาญจนะ ป.3 3.20        3.20        โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.4 10

11 สน.บก.บก.ทท 29-มิ.ย.-61 5615 จ.อ.อัครภาค หวังช่ืนชม ด.ช.  มนัสวิน  หวังช่ืนชม ป.5 3.18        3.18        โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา ป.6 11 27,500.00       

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00         

12 สน.บก.บก.ทท 14.มิ.ย.61 9458 พ.จ.อ.นิยม  โพธิท์อง ด.ญ. พนิตพร  โพธิท์อง ม.1 3.33 3.37 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ม.2 1

13 สน.บก.บก.ทท 20.มิ.ย.61 2833 ร.ท.หญิงชัญญา สง่ารุง่เรือง ด.ช. ธนภัทร   ขจัดภัย ม.2 3.21 3.21 โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวัง นนทบุรี ม.3 2

14 สน.บก.บก.ทท 21.มิ.ย.61 7806 จ.ส.อ.ชยพล  จุณทโรจน์ ด.ญ. สุชานาถ    จุณทโรจน์ ม.3 3.30 3.39 โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันทอุ์ปถัมภ์ ) ปวช.1 3

15 สน.บก.บก.ทท 25.มิ.ย.61 3015 จ.ส.อ.วีรพันธ์ ผลเกิด ด.ช. กันตพัฒน์  ผลเกิด ป.6 3.24 3.65 โรงเรียนบ ารุงวิวรรณวิทยา โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันทอุ์ปถัมภ์ ) ม.1 4

16 สน.บก.บก.ทท 25.มิ.ย.61 2782 จ.ส.อ.อัจฉริย เปศะนันทน์ นางสาว  นัฏสินี  เปศะนันทน์ ม.5 3.29 3.18 โรงเรียนชนบทศึกษา โรงเรียนชนบทศึกษา ม.6 5

17 สน.บก.บก.ทท 21.มิ.ย.61 1428 ร.อ.ทวีป คุ้มเงิน ด.ญ. ญาณิศา   คุ้มเงิน ป.6 3.93 3.93 โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 6

18 สน.บก.บก.ทท 22.มิ.ย.61 3756 จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ ทโิพธิค์า ด.ช. อัครวิทย์   ทโิพธิค์า ป.6 3.77 3.77 โรงเรียนเพชรถนอม โรงเรียนสตรีวิทยา  2 ม.1 7

19 สน.บก.บก.ทท 25.มิ.ย.61 4116 จ.ส.ท.สมบูรณ์ แสงทา นาย  ธนบูรณ์ แสงทา ปวช.1 3.23 3.40 โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ์ ช่างกล  ขส.ทบ. โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ์ ช่างกล  ขส.ทบ. ปวช.2 8

20 สน.บก.บก.ทท 26.มิ.ย.61 2940 จ.ส.อ.สราวุธ แทนพลกรัง นางสาว ชยาภรณ์  แทนพลกรัง ม.3 3.26 3.26 โรงเรียน เทศบาล 1  ( ทโีอเอวิทยา ) โรงเรียน เทศบาล 1  ( ทโีอเอวิทยา ) ม.4 9

21 สน.บก.บก.ทท 27.มิ.ย.61 2988 จ.ส.อ.ชฎากฤษ ทรงจอหอ ด.ญ.  วิลัยรัตน์   ทรงจอหอ ม.2 3.34 3.65 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง ม.3 10

22 สน.บก.บก.ทท 28.มิ.ย.61 4036 จ.ส.อ.วันชัย จันทร์ทองอุ่น นางสาว  วมิพ์วภิา   จนัทร์ทองอุ่น ปวช.2 3.52 3.44 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจ านงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจ านงค์ ปวช.3 11

23 สน.บก.บก.ทท. 21.มิ.ย.61 6017 จ.ส.อ.ธีรพนณ์ อ่อนค า นาย  ดลนภพ    อ่อนค า ม.3 3.56 3.56 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์  ช่างกล  ขส.ทบ. ปวช.1 12 36,000.00 

วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

เกรดเฉลี่ยวันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

ล าดับที่  18  หน่วย  สน.บก.บก.ทท.
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

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

สังกัด

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

ล าดับที่ สังกัด



ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกษา ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจบัุน สมาชิก 4,000.00         

24 สน.บก.บก.ทท. 19-มิ.ย.-61 2983 จ.ส.อ.สิงห ์ภู่ทองค า นางสาว  สุดารัตน์     ภู่ทองค า ป.ตร.ี4 3.17        3.30        มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ป.ตร.ี4 1

25 สน.บก.บก.ทท. 25-มิ.ย.-61 3545 จ.ส.อ.หญิงนุชรินทร์ รวงผ้ึง นางสาว  ทศวรรณ  รวงผ้ึง ป.ตร.ี1 3.07        3.08        มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ป.ตร.ี1 2

26 สน.บก.บก.ทท. 29-มิ.ย.-61 2720 จ.ส.อ.สมพงษ์ หสัจรรย์ นาย ณัฐพล  หสัจรรย์ ปวส.1 3.07        3.07        วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ปวส. 2 3 12,000.00       

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจบัุน สมาชิก 2,000.00         

27 สน.บก.บก.ทท. 28.มิ.ย.61 7963 ส.ต.ปัณวิช  แก่นมั่น ด.ญ.  ลลิตา   แก่นมั่น อ.1 โรงเรียนบ้านส าโรง โรงเรียนบ้านส าโรง อ.2 1

28 สน.บก.บก.ทท. 12.มิ.ย.61 8167 พลฯกันทร   เติมสายทอง ด.ญ. มธุกร    เติมสายทอง อ.3 - โรงเรียนเทพสัมฤทธิว์ิทยา โรงเรียนเทพสัมฤทธิว์ิทยา อ.3 2 4,000.00         

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจบัุน สมาชิก 2,000.00         

29 สน.บก.บก.ทท. 26-มิ.ย.-61 9493 พล.อส.วรวุฒิ  บุณโยประการ ด.ช.  นันทวุฒิ  บุณโยประการ ป.2 2.66        2.66        โรงเรียนวัดทองสุทธาราม โรงเรียนวัดทองสุทธาราม ป.3 1

30 สน.บก.บก.ทท. 27-มิ.ย.-61 3755 จ.ส.ท.นบพร แสงทอง ด.ญ.  พิชชากร   แสงทอง ป.4 2.47        2.47        โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง ป.5 2

31 สน.บก.บก.ทท. 27-มิ.ย.-61 9131 พ.ต.สุภกฤษ  อินมั่น ด.ญ.  สุทชิา  อินมั่น อนุบาล -         -          โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โรงเรียนนันทนวรวิทย์ ป.1 3

32 สน.บก.บก.ทท. 27-มิ.ย.-61 5780 ส.ต.ปฐมชัย ศรีวรพจน์ ด.ญ.  ปุณยาพร   ศรีวรพจน์ ป.5 2.76        2.76        โรงเรียนด ารงค์วิทยา โรงเรียนด ารงค์วิทยา ป.6 4

33 สน.บก.บก.ทท. 28-มิ.ย.-61 4990 ร.ต.เพลิน ภักดีวงศ์ ด.ญ.  ไพลิน    ภักดีวงศ์ ป.3 2.57        2.57        โรงเรียนประชาอุทศิ  ( จันทาบอนุสรณ์ ) โรงเรียนประชาอุทศิ  ( จันทาบอนุสรณ์ ) ป.4 5 10,000.00       

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

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

34 สน.บก.บก.ทท 22-มิ.ย.-61 3770 จ.ส.ต.อนันต์ จันทร์หอม นางสาว  ปราถนา  จันทร์หอม ม.5 2.97        2.97        โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ม.6 1

35 สน.บก.บก.ทท 22-มิ.ย.-61 5618 จ.ท.หญิงรุง่ทวิา วงษ์พิจิตร ด.ญ. ออมสิน    อ่อนละมูล ม.3 2.48        2.48        โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ม.4 2

36 สน.บก.บก.ทท 26-มิ.ย.-61 2946 จ.ส.อ.เพ็ชร แสนโม่ นาย  วรวิช  แสนโม่ ม.5 2.77        2.64        โรงเรียนสีกัน (  วัฒนานันทอุ์ปถัมภ์ ) โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุ์ปถัมภ์) ม.6 3

37 สน.บก.บก.ทท. 19-มิ.ย.-61 6181 จ.ส.อ.สุเวียง ทองขาว ด.ช. พันธ์ศักด์ิ   ทองขาว ม.2 2.11        2.11        โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ม.3 4 10,000.00       

สังกัด เกรดเฉลี่ย

ล าดับที่  18  หน่วย  สน.บก.บก.ทท.

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

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

และปริญญาตรี โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 4,000 บาท

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

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

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ล าดับที่  18  หน่วย  สน.บก.บก.ทท.

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

ล าดับที่

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย

วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

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

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ล าดับที่

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก



ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00         

38 สน.บก.บก.ทท. 21.มิ.ย.61 2952 จ.ส.อ.เอกราช พละงาม นางสาว  อติกานท ์  พละงาม ป.ตร.ี3 2.14        2.31        มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตร.ี3 1

39 สน.บก.บก.ทท. 23.มิ.ย.61 4458 พ.ต.หญิงธนวันต์  ต้นพุดซา นางสาว  ณัฐกาญจน์ ต้นพุดซา ป.ตร.ี1 2.45        2.45        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ป.ตร.ี2 2

40 สน.บก.บก.ทท. 23.มิ.ย.61 5479 ส.อ.นุสสรณ์ จันทร์ทอง นางสาว  นรินสรณ์   จันทร์ทอง ป.ตร.ี2 2.60        2.58        มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ป.ตร.ี3 3 9,000.00         

รวมทั้งหมด 40 108,500.00   

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

และ ปริญญาตรี โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป ทุนละ 3,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่4 ก าลังศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ),  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


