
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00            

1 สยย.ทหาร 11-มิ.ย.-61 6593 จ.ส.ต.หญิงสุวรรณี ศิริสวัสด์ิ ด.ช.ศิริวัฒน์   ศิริสวัสด์ิ ป.4 3.94       3.94       โรงเรียนตลาดบางคูลัด โรงเรียนตลาดบางคูลัด ป.5 1

2 สยย.ทหาร 12-มิ.ย.-61 5913 จ.ส.อ.อังกูร กรโกษา ด.ช. ธณดล    กรโกษา ป.4 3.95       3.95       โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 2

3 สยย.ทหาร 18-มิ.ย.-61 5483 ส.อ.หญิงบุผา ราษฎรศักด์ิ ด.ช. ดนัยธัมม์   ราษฎรศักด์ิ ป.4 3.13       3.13       โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา ป.5 3

4 สยย.ทหาร 19-มิ.ย.-61 7042 ส.ท.หญิงภัทรภร คงสมบูรณ์ ด.ช. บัญชาการ   บุรกรณ์ ป.5 3.82       3.82       โรงเรียนวัดล าพระยา  ( แช่มช้อนวิทยา ) โรงเรียนวัดล าพระยา  ( แช่มช้อนวิทยา ) ป.6 4

5 สยย.ทหาร 25-มิ.ย.-61 4440 พ.อ.หญิงจรินทร์พรรณ เทียนมี ด.ช. ภูรินทร์  ช้างระดม ป.2 3.18       3.18       โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.3 5

6 สยย.ทหาร 26-มิ.ย.-61 4332 จ.ส.อ.นิพล เวียงกมล ด.ช.  พีรณัฐ    เวียงกมล ป.5 3.24       3.27       โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา ป.6 6

7 สยย.ทหาร 26-มิ.ย.-61 2890 ร.ต.ศักด์ิดา บุญสน่ า ด.ญ.  อัญมณี   บุญสน่ า ป.3 4.00       4.00       โรงเรียนวัดดอนเมือง ( ทหารอากาศอุทิศ ) โรงเรียนวัดดอนเมือง ( ทหารอากาศอุทิศ ) ป.4 7

8 สยย.ทหาร 27-มิ.ย.-61 5841 จ.ส.อ.นฤพนธิ์ มะโนแจ่ม ด.ช.  สิบทิศ  มะโนแจ่ม ป.2 4.00       4.00       โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.3 8

9 สยย.ทหาร 28-มิ.ย.-61 6180 พ.ท.ชณชฎ ชวนเจริญ ด.ช. วินท์ทัพพ์   ชวนเจริญ ป.1 3.66       3.66       โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา ป.2 9 22,500.00           

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ปี 60 ตามหนังสือรับรอง ปี 61 การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00            

10 สยย.ทหาร 21.ม.ิย.61 3973 พ.จ.อ.วัชรินทร์ ตมเจริญ ด.ญ. ณิวารินทร์  ตมเจริญ  ป.6 3.96 4.00 โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอปุถัมภ์ ฯ โรงเรียนนวมนิทราชินทูิศ  หอวัง นนทบรีุ ม.1 1

11 สยย.ทหาร 29.ม.ิย.61 7372 พ.ท.สมเสรี   วิลัยธรรม นางสาว  สุทธิกมล  วิลัยธรรม ม.3 3.57 3.78 โรงเรียนหอวัง โรงเรียนหอวัง ม.4 2

12 สยย.ทหาร 29.ม.ิย.61 4268 ร.ต.หญิงวัชรี พรมมติร์ ด.ญ.  ณัฐนชิา   แดงรุ่งเรือง ป.6 3.39 3.26 โรงเรียนสตรีบรูณวิทย์ โรงเรียนสตรีบรูณวิทย์ ม.1 3 9,000.00 

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00            

13 สยย.ทหาร 15.มิ.ย.61 5915 ร.ท.หญิงขวัญจิตร พลอยวงษ์ไทย ด.ช.ธีรพล  ช่อปทุมมา อ.2 โรงเรียนวัดบางไกรนอก โรงเรียนวัดบางไกรนอก อ.2 1 2,000.00            

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00            

14 สยย.ทหาร 25-มิ.ย.-61 5172 พ.อ.อ.ยุทธนา สมานเช้ือ ด.ช.  ยุทธวีร์   สมานเช้ือ อนุบาล -         -         โรงเรียนธรรมมิสลาม  ท่าอิฐ โรงเรียนธรรมมิสลาม  ท่าอิฐ ป.1 1 2,000.00            

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

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

15 สยย.ทหาร 19-มิ.ย.-61 6156 ส.อ.หญิงศศิพร อะโนรี ด.ญ. น้ าฝน   อะโนรี ม.3 2.39       2.39       โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 ( สุวรรณสุทธาราม ) โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 ( สุวรรณสุทธาราม ) ม.4 1

16 สยย.ทหาร 19-มิ.ย.-61 4059 ร.ท.ทัศน์กร ละก าป่ัน (ชาญณรงค์) นาย อริย์ธัช    ละก าป่ัน ม.5 2.03       2.03       โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.6 2

17 สยย.ทหาร 27-มิ.ย.-61 6968 จ.ส.อ.ศักด์ิชัย องคศิลป์ นางสาว  สิริปัญญา  องคศิลป์ ม.5 2.63       2.72       โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ม.6 3 7,500.00            

รวมทัง้หมด 17 43,000.00      

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

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

เกรดเฉลี่ย

เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย

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

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยเลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที่ 1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง

ช่ือบุตร - ธิดา

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที่ 2 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 หรือ ช้ันปีที่ 2-6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป ทุนละ 2,000 บาท 

ล าดับที่  21  หน่วย  สยย.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


