
ล าดบัที่ ระดบั เกรดเฉลีย่ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจบุนั ระดบั จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรับรอง การศึกษาปจัจบุนั สมาชกิ 2,500.00             

1 สสก.ทหาร 14-ม.ิย.-61 8055 พ.ท.วรวุธ  น้อยนาค ด.ช. ภทัรธิดา   น้อยนาค ป.3 3.05      3.05         โรงเรียนประชาอุทศิ (จนัทาบอนุสรณ์) โรงเรียนประชาอุทศิ (จนัทาบอนุสรณ์) ป.4 1

2 สสก.ทหาร 21-ม.ิย.-61 2792 พ.อ.อ.หญงินฤทยั อ้ึงทอง ด.ช.  จกัรณราทพิย ์   อ่ึงทอง ป.4 3.65      3.54         โรงเรียนประชานิเวศน์  โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.5 2

3 สสก.ทหาร 22-ม.ิย.-61 5014 พ.ท.หญงิยวุณฎัฐ์ ทองนพคุณ ด.ช. ตณิณภพ   ปฏญิญาพิสทุธิ์ ป.1 3.00      3.00         โรงเรียนธรรมภริักษ์ โรงเรียนธรรมภริักษ์ ป.2 3

4 สสก.ทหาร 25-ม.ิย.-61 2731 พ.อ.อ.หญงิเสาวลกัษณ ์พุ่มทองสขุด.ช. ตวิเตอร์   พุมทองสขุ ป.3 3.89      3.89         โรงเรียนนิธิปริญญา โรงเรียนนิธิปริญญา ป.4 4

5 สสก.ทหาร 27-ม.ิย.-61 7392 จ.อ.หญงิอัมรินทร์   จ าปาถ่ิน ด.ช.  ชยักร   หาบอุปการ ป.2 3.25      3.25         โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.3 5

6 สสก.ทหาร 28-ม.ิย.-61 3094 ร.ต.โกศล คุ้มฉายา ด.ช.  โกวิท   คุ้มฉายา ป.2 3.96      3.96         โรงเรียนพระแมส่กลสงเคราะห ์ โรงเรียนพระแมส่กลสงเคราะห ์ ป.3 6

7 สสก.ทหาร 28-ม.ิย.-61 6305 พ.อ.ปริวัตร กาญจนวิฬา ด.ญ.  ชนรด ี  กาญจนวิฬา ป.4 3.80      3.80         โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ป.5 7

8 สสก.ทหาร 29-ม.ิย.-61 6005 นายชติณรงค์ สายสมบตัิ ด.ช.  ชยัชนะ   สายสมบตัิ ป.4 3.43      3.43         โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.5 8

9 สสก.ทหาร 29-ม.ิย.-61 6007 พ.อ.ต.สามารถ บญุสน่ า* ด.ญ.  ประกายดาว  บญุสน่ า* ป.2 3.26      3.26         โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.3 9

10 สสก.ทหาร 29-ม.ิย.-61 5385 พ.อ.อ.หญงิปยินุช แถวจนัทกึ* ด.ญ.  ปริยากร   แถวจนัทกึ ป.1 3.98      3.98         โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.2 10 25,000.00            

ระดบั เกรดเฉลีย่ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจบุนั ระดบั จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรับรอง การศึกษาปจัจบุนั สมาชกิ 3,000.00             

11 สสก.ทหาร 14.ม.ิย.61 4023 พ.จ.อ.หญงิทกัษพร แจม่แจง้ ด.ญ.เพชรไพลนิ   แจม่แจง้ ม.1 3.93 3.93 โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมอืง โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมอืง ม.2 1

12 สสก.ทหาร 20.ม.ิย.61 4688 พ.จ.อ.หญงิดวงกมล ส าแดงผล ด.ญ. พรลภสั    ส าแดงผล ม.1 3.43 3.54 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรุี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรุี ม.2 2

13 สสก.ทหาร 26.ม.ิย.61 4361 พ.อ.ท.สเุทพ ปชัชาชยั นาย  วงศธร   ปชัชาชยั  ปวช.1 3.68 3.68 โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ ์ ช่างกล ขส.ทบ. โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ ์ ชา่งกล ขส.ทบ. ปวช.2 3

14 สสก.ทหาร 26.ม.ิย.61 4249 นายเสรีศักดิ ์หนูแก้ว ด.ญ. กัญชพร   หนูแก้ว ม.1 3.64 3.64 โรงเรียนดอนเมอืงทหารอากาศบ ารุง โรงเรียนดอนเมอืงทหารอากาศบ ารุง ม.2 4

15 สสก.ทหาร 27.ม.ิย.61 3213 ร.ต.หญงิ ภตินัินท ์  มาแสวง  ด.ญ.ทพิยส์ดุา  มาแสวง  ป.6 4.00 3.55 โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ม.1 5

16 สสก.ทหาร 28.ม.ิย.61 3305 จ.ส.อ.หญงิวีรยา หรรษา ด.ช.  ศิวัช  หรรษา ป.6 3.50 3.95 โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ ์เพชราวุธวิทยา  ในพระอุปถัมภฯ์ โรงเรียนสารวิทยา ม.1 6

17 สสก.ทหาร 28.ม.ิย.61 9693 น.ส. จติภสัสร  อินทร์จนัทร์ ด.ช.  ธนกร  ปัน้ลาย ป.6 3.64 3.86 โรงเรียนบญุประทปีวิทยาคาร โรงเรียนลาซาล ม.1 7

18 สสก.ทหาร 29.ม.ิย.61 6638 จ.ส.อ.สรุิการ มณฑล* นางสาว  นภสัวรรณ   มณฑล ม.5 3.79 3.79 โรงเรียนราชนันทาจารย ์  สามเสนวิทยาลยั 2 โรงเรียนราชนันทาจารย์   สามเสนวิทยาลัย 2 ม.6 8 24,000.00 

 กลุม่ที่ 2 ก าลังศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และ ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. ) โดยมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.00 ขึน้ไป ทุนละ 3,000 บาท

ชือ่บตุร - ธิดา เกรดเฉลี่ยล าดบัที่ สงักัด วันทีส่ง่ เลขสมาชกิ ชือ่  - นามสกุล สมาชกิ

ล าดบัที่  22  หน่วย  สสก.ทหาร

สงักัด วันทีส่ง่ เลขสมาชกิ ชือ่  - นามสกุล สมาชกิ ชือ่บตุร - ธิดา เกรดเฉลีย่

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการเรียนด ี 

         กลุม่ที่ 1 ก าลังศึกษา ระดบัประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 โดยมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.00 ขึน้ไป ทุนละ 2,500 บาท

ทุนส่งเสริมการเรียนด ี 



ระดบั เกรดเฉลีย่ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจบุนั ระดบั จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรับรอง การศึกษาปจัจบุนั สมาชกิ 4,000.00             

19 สสก.ทหาร 13-ม.ิย.-61 3958 พ.อ.อ.หญงิจรีนันท ์ดใีจ นางสาว   จริภทัร์วิภา    ดใีจ ปวช.3 3.44      3.61         วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ ปวส.1 1

20 สสก.ทหาร 20-ม.ิย.-61 1035 นายบญุช ูศรีพิทกัษ์ นางสาว  สทุธิดา   ศรีพิทกัษ์ ป.ตร.ี1 3.35      3.35         มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี ป.ตร.ี2 2

21 สสก.ทหาร 22-ม.ิย.-61 1692 ร.อ.ส าเริง จัน่ประดบั นาย ทชัช   จัน่ประดบั ป.ตร.ี2 3.74      3.74         สถานบนัการบนิพลเรือน สถานบนัการบนิพลเรือน ป.ตร.ี3 3

22 สสก.ทหาร 28-ม.ิย.-61 4396 พ.อ.อ.หญงิจริาพร ทองมัง่ นางสาว  ณชินันท ์ ทองมัง่ ปวส.2 3.57      3.63         วิทยาลยัอาชวีศึกษากาญจนบรุี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ป.ตร1ี 4

23 สสก.ทหาร 29-ม.ิย.-61 2694 พ.อ.อ.หญงิชญาณศิา กระแสร์ญาณนางสาว  พิชญาภา  สขุบาง ป.ตร.ี3 3.41      3.21         มหาวิทยาลยัมหดิล มหาวิทยาลยัมหดิล ป.ตร.ี4 5

24 สสก.ทหาร 27-ม.ิย.-61 2542 นายวรวุฒิ ธรรมวงษ์ นาย ยศพนธ์   ธรรมวงษ์ ม.6 3.18      3.18         โรงเรียนโยธินบรูณะ ผลประกาศของ ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ -                  6 24,000.00            

ระดบั สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจบุนั ระดบั จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรับรอง การศึกษาปจัจบุนั สมาชกิ 2,000.00             

25 สสก.ทหาร 20.ม.ิย.61 4690 พ.จ.อ.หญงิพรวีนัส มานะจาริก ด.ช. อธิธัช   กิตนิพคุณ อ.2 โรงเรียนอนุบาลโชตมิา โรงเรียนอนุบาลโชตมิา อ.2 1

26 สสก.ทหาร 27.ม.ิย.61 7919 น.ส.อังคณา  รอดพูน ด.ญ.  ญาณศิา   พงศ์ตระการ โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ อ.1 2

27 สสก.ทหาร 28.ม.ิย.61 5919 น.ท.หญงิศรัญญา  รักวงษ์ ร.น. ด.ญ.  ณฐัธารีรัตน์   ทองเพ็ญ อ.1 โรงเรียนบา้นพลอย โรงเรียนบา้นพลอย อ.2 3

28 สสก.ทหาร 28.ม.ิย.61 9553 ส.ท.รุ่งตะวัน  บ ารุงกิจ ด.ช.  เจษฎา  บ ารุงกิจ อ.1 โรงเรียนเกตพิุชยัวิทยา โรงเรียนเกตพิุชยัวิทยา อ.2 4

29 สสก.ทหาร 29.ม.ิย.61 7958 จ.ส.ท.เกียรตศัิกดิ ์ อ าไพรัตน์ ด.ช.ก้องเกียรต ิ อ าไพรัตน์ - โรงเรียนอนุบาลจฬุาสริิ โรงเรียนอนุบาลจฬุาสริิ อ.1 5 10,000.00            

ระดบั สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจบุนั ระดบั จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรับรอง การศึกษาปจัจบุนั สมาชกิ 2,000.00             

30 สสก.ทหาร 25-ม.ิย.-61 2810 พ.อ.อ.หญงิสะอาด กองโชค ด.ช. ณฐกฤต  เจริญพานิช อนุบาล -        -          โรงเรียนอนุบาลจฬุาสริิ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.1 1

31 สสก.ทหาร 19-ม.ิย.-16 9533 น.ส.ปณุยนุช  ประเคนแก้ว ด.ญ. พรรณปพร   ดราโอะ อนุบาล -        -          โรงเรียนวัดผาสกุมณจีกัร โรงเรียนวัดผาสกุมณจีกัร ป.1 2

32 สสก.ทหาร 27-ม.ิย.-61 4539 ส.อ.หญงิปณุยภรณ ์ไวกสกิรณ์ ด.ญ.  พรกมล  ไวกสกิรณ ์ อนุบาล -        -          โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.1 3

33 สสก.ทหาร 27-ม.ิย.-61 8786 นางสาวธนัญญา  สบืสงัข์ ด.ญ.  ธนภรณ ์  สมใจ อนุบาล -        -          โรงเรียนสามคัคีวิทยา โรงเรียนสามคัคีวิทยา ป.1 4

34 สสก.ทหาร 27-ม.ิย.-61 2816 จ.ส.อ.สมติร สนุทรกูล ด.ญ.  ปานิชชา   สนุทรกูล อนุบาล -        -          โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.1 5

35 สสก.ทหาร 28-ม.ิย.-61 9825 นายณฐพงษ์  บริบรูณ์ ด.ญ.  ณฎัฐกานต ์ บริบรูณ์ ป.3 2.56      2.56         โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.4 6

36 สสกทหาร 26-ม.ิย.-61 5366 จ.ส.อ.รัตนะ ยงัอยูด่ี ด.ญ.  กัญญพัชร   ยงัอยูด่ ี อนุบาล -        -          โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.1 7 14,000.00            

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่

ทุนส่งเสริมการเรียนด ี 

กลุม่ที่ 3 ก าลังศึกษา ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค ( ปวท.), ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง ( ปวส. ) 

และปริญญาตรี โดยมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.00 ขึน้ไป ทุนละ 4,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุม่ที่ 1 ก าลังศึกษา ระดบัอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

ล าดบัที่ สงักัด

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

วันทีส่ง่

ล าดบัที่  22  สสก.ทหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

เลขสมาชกิ ชือ่  - นามสกุล สมาชกิ

ชือ่บตุร - ธิดา

ชือ่บตุร - ธิดา เกรดเฉลีย่

เลขสมาชกิ

กลุม่ที่ 2 ก าลังศึกษา ระดบัประถมศึกษาชัน้ปีที่ 1 หรือ ชัน้ปีที่ 2-6 โดยมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 2.00 ขึน้ไป ทุนละ 2,000 บาท 

เกรดเฉลีย่ชือ่  - นามสกุล สมาชกิ

ล าดบัที่ สงักัด วันทีส่ง่ เลขสมาชกิ ชือ่  - นามสกุล สมาชกิ ชือ่บตุร - ธิดา เกรดเฉลีย่ เกรดเฉลีย่

สงักัด เกรดเฉลีย่วันทีส่ง่



ระดบั เกรดเฉลีย่ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจบุนั ระดบั จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ป ี60 ตามหนังสอืรับรอง ป ี61 การศึกษาปจัจบุนั สมาชกิ 2,500.00             

37 สสก.ทหาร 27-ม.ิย.-61 9480 จ.ส.ท.ธนากฤษณ ์ ธาดาพงษ์ ด.ช.  ธนาภทัร   ธาดาพงษ์ กสน. 2.72      2.72         ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ม.1 1 2,500.00             

ระดบั เกรดเฉลีย่ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจบุนั ระดบั จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสอืรับรอง การศึกษาปจัจบุนั สมาชกิ 3,000.00             

38 สสก.ทหาร 28.ม.ิย.61 7217 พ.ท.ประวิทย ์  จนิดารักษ์ นางสาว  วรปรียา   ยงัเจริญ ป.ตรี 2 2.83      2.83         มหาวิทยาลยัอัสสมัชญั มหาวิทยาลยัอัสสมัชญั ป.ตร.ี3 1 3,000.00             

รวมทั้งหมด 38 102,500.00     

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

              กลุม่ที่ 3 ก าลังศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และ ระดบั ประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. ) โดยมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 2.00 ขึน้ไป ทุนละ 2,500 บาท

กลุม่ที่ 4 ก าลังศึกษา ระดบั ประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค ( ปวท. ),  ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง ( ปวส. ) 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่  22  สสก.ทหาร

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

เลขสมาชกิ

เกรดเฉลีย่ล าดบัที่ สงักัด วันทีส่ง่ สมาชกิ ชือ่  - นามสกุล สมาชกิ ชือ่บตุร - ธิดา

ชือ่  - นามสกุล สมาชกิ ชือ่บตุร - ธิดา เกรดเฉลีย่สงักัด วันทีส่ง่ล าดบัที่

และ ปริญญาตรี โดยมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 2.00 ขึน้ไป ทุนละ 3,000 บาท


