
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง ศึกษาปัจจบัน สมาชิก 2,500.00       

1 กร.ทหาร 11-มิ.ย.-61 6882 ร.ท.วัชรพล เลาหวัฒน์ ด.ช. รณกร  เลาหวัฒน์ ป.5 3.45         3.45         โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา ป.6 1

2 กร.ทหาร 14-มิ.ย.-61 8347 พ.อ.ชิตพล  กลิ่นศรีสุข ด.ช. สุรกุล    กลิ่นศรีสุข ป.4 4.00         4.00         โรงเรียนพิชญศึกษา โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 2

3 กร.ทหาร 14-มิ.ย.-61 6372 น.ต.หญิงวิลาวรรณ  เมฆวิไล ร.น. ด.ช. ศุภสิน   บุญสุวรรณ ป.1 3.32         3.32         โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ป.2 3

4 กร.ทหาร 18-มิ.ย.-61 7156 จ.ส.อ.หญิงชุติกาญจน์  ค ามินเศก ด.ช. ภัทรธร   ค ามินเศก ป.2 3.45         3.47         โรงเรียนพิชญศึกษา โรงเรียนพิชญศึกษา ป.3 4

5 กร.ทหาร 19-มิ.ย.-61 8072 จ.ส.อ.วิรัตน์   ปิยะวงศ์(ต) ด.ช. เธียรวิทย์     ปิยะวงศ์  ป.2 3.57         3.57         โรงเรียนนิมิตศึกษา  โรงเรียนนิมิตศึกษา  ป.3 5

6 กร.ทหาร 20-มิ.ย.-61 4888 พ.ท.ครรชิต เวฬุวนารักษ์ ด.ช.  ธนภณ   เวฬวนารักษ์ ป.2 4.00         4.00         โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.3 6

7 กร.ทหาร 22-มิ.ย.-61 7694 จ.ส.อ.กติด์ิเดช  ศิริพงษ์ ด.ญ. ชัญญานุช   ศิริพงษ์ ป.4 3.82         3.82         โรงเรียนทุ่งสองห้อง  ( คุปตัษเฐียรอุทิศ ) โรงเรียนทุ่งสองห้อง  ( คุปตัษเฐียรอุทิศ ) ป.5 7

8 กร.ทหาร 22-มิ.ย.-61 5401 จ.ส.อ.สุวรรณ ไวยครุฑ ด.ช. ณฐนนท์  ไวยครุฑ ป.4 3.09         3.09         โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ)์ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ)์ ป.5 8

9 กร.ทหาร 22-มิ.ย.-61 6162 จ.ส.อ.ชุติพงษ์ กลิ่นจันทร์ ด.ญ. สุภัควี    กลิ่นจันทร์ ป.4 3.58         3.58         โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 9

10 กร.ทหาร 25-มิ.ย.-61 6283 จ.ส.ท.สุรสีห์ ลิมปนัดดา ด.ญ.  อรวีร์  ลิมปนัดดา ป.2 4.00         4.00         โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนบ้านบางกะปิ ป.3 10

11 กร.ทหาร 26-มิ.ย.-61 7123 น.อ.วัฒนะ   ศรีทองค า  ร.น. ด.ญ.  ชวรัฐ   ศรีทองค า ป.3 4.00         4.00         โรงเรียนสมฤทัย โรงเรียนสมฤทัย ป.4 11

12 กร.ทหาร 27-มิ.ย.-61 8486 จ.ส.อ.อุเทน  แสงดาว ด.ช.  จิรายุ   แสงดาว ป.3 3.65         3.65         โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 12

13 กร.ทหาร 27-มิ.ย.-61 9659 จ.ท.สุวรรณ  ชัยมุณี ด.ช.  ปาระมี    ชัยมุณี ป.2 4.00         4.00         โรงเรียนสังข์ทองวิทยา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.3 13

14 กร.ทหาร 29-มิ.ย.-61 8608 จ.ส.อ.ศรณรงค์  เพ่งผล ด.ญ.  ณิชาภัทร  เพ่งผล ป.1 3.78         3.78         โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.2 14

15 กร.ทหาร 29-มิ.ย.-61 5719 ร.ท.ประเดิม ด าเนิน ด.ญ.  กรวลัย  ด าเนิน ป.3 4.00         3.52         โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.4 15

16 กร.ทหาร 29-มิ.ย.-61 8204 ส.ท.หญิงพานุลักษณ์  อินทไชย ด.ญ.  นวพร  อินทไชย ป.3 3.34         3.34         โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา  ในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา  ในพระอุปถัมภ์ ป.4 16

17 กร.ทหาร 29-มิ.ย.-61 5041 พ.ต.ศักดา เพียงเกาะ ด.ญ.  ณรดา   เพียงเกาะ ป.3 4.00         4.00         โรงเรียนสกุลศึกษา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 17 42,500.00     

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00       

18 กร.ทหาร 13.มิ.ย.61 6881 ร.ต.ชิตพล ไชยปัญญา ด.ญ. ณัฎฐพร   ไชยปัญญา ม.2 3.98 3.83 โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ม.3 1

19 กร.ทหาร 19.มิ.ย.61 6824 ร.ท.หญิงชุลีกร พงษ์หา ด.ช. ภัทรชนน   พงษ์หา  ป.6 4.00 4.00 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  ม.1 2

20 กร.ทหาร 20.มิ.ย.61 6512 น.ต.หญิงชญานิษฐ์ ศรีวิเชียร ร.น. ด.ช. ญาณศรณ์   ศรีวิเชียร ม.2 3.79 3.66 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี   ม.3 3

21 กร.ทหาร 20.มิ.ย.61 5833 น.ต.หญิงพรทิพา คุ้มประยูร ร.น. ด.ช. พศวีร์  เฉลิมพล ป.6 3.01 3.01 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์  โรงเรียนเสาไห้  วิมลวิทยานุกูล  ม.1 4

22 กร.ทหาร 22.มิ.ย.61 7279 พ.อ.ภคพล   วีระหงส์ นางสาว ณิชมน  วีระหงส์  ม.5 3.95 3.95 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี ม.6 5

23 กร.ทหาร 22.มิ.ย.61 7735 ร.ต.ชัยธัช  แนบสนิท ด.ญ. ณัษฐณิชา   แนบสนิท ป.6 3.86 3.86 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 6

24 กร.ทหาร 25.มิ.ย.61 3776 ร.ท.หญิงสุพิชญา กองค า   ร.น. นางสาว  สุธีรา  สมใจ ม.4 3.62 3.62 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอหวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอหวัง นนทบุรี ม.5 7

25 กร.ทหาร 25.มิ.ย.61 7281 พ.ท.จ าลอง  วงษ์ศรี ด.ช. ณัฐชนน  วงษ์ศรี ป.6 3.94 3.94 โรงเรียนสตรีวิทยา  2 โรงเรียนสตรีวิทยา  2 ม.1 8

26 กร.ทหาร 26.มิ.ย.61 8900 จ.ส.อ.สิงห์เอก  ศิริเทศ ด.ญ.  ปรียาพัชร  ศิริเทศ ม.2 3.07 3.12 โรงเรียนสตรีวิทยา  2 โรงเรียนสตรีวิทยา  2 ม.3 9 27,000.00 

ล าดับที่  27  หน่วย  กร.ทหาร
สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

         กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที ่2 - 6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 2,500 บาท

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

เกรดเฉลี่ยสังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

เกรดเฉลี่ยสังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

ล าดับที่ ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา



ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00       

27 กร.ทหาร 14.มิ.ย.61 7459 ร.ท.สุวัตร นากุดนอก ด.ช. พีรพงษ์    นากุดนอก อ.1 - โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา อ.1 1

28 กร.ทหาร 19.มิ.ย.61 7588 พ.จ.อ.ชาธิต  โชติวิปัสสก ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์    โชติวิปัสสก อ.3 โรงเรียนกัลยวิทย์  โรงเรียนกัลยวิทย์  อ.3 2

29 กร.ทหาร 20.มิ.ย.61 8205 ส.อ.หญิงนิภาภรณ์  กาวิลเครือ ด.ญ. เบญญาภา   ธนาวุฒิกุล อ.1 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง อ.2 3

30 กร.ทหาร 22.มิ.ย.61 8463 จ.อ.อนุชิต  วงค์สร้อย ด.ญ. ศศิพิมพ์  วงค์สร้อย อ.2 โรงเรียนบ้านคุณหมอ โรงเรียนบ้านคุณหมอ อ.3 4

31 กร.ทหาร 28.มิ.ย.61 9120 ร.ต.จุมพรต  บุตรหนัน ด.ญ.  พรชนก   บุตรหนัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ อ.1 5

32 กร.ทหาร 28.มิ.ย.61 8379 ร.ท.ยงยุทธ  แสนประสิทธิ์ ด.ญ.  ปพิชญา   แสนประสิทธิ์ อ.1 โรงเรียนพระหฤทัย คอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัย คอนแวนต์ อ.2 6

33 กร.ทหาร 28.มิ.ย.61 7345 น.ท.ชนกนันท์   พลอยใหญ่(ม) ด.ช.  ชยภัทร    พลอยใหญ่ อ1 โรงเรียนอนุบาลกฤตยา โรงเรียนอนุบาลกฤตยา อ.2 7 14,000.00     

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00       

34 กร.ทหาร 13-มิ.ย-61 5690 จ.ส.ต.หญิง  สลิลทิพย์   แย้มโสภี ด.ช. ภัทรกร    แย้มโสภี อนุบาล -           -           โรงเรียนบ ารุงวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงวิวรรณวิทยา ป.1 1

35 กร.ทหาร 15-มิ.ย.-61 9526 พ.ท.พินัยธรณ์  เรืองขจร ด.ช.ชยานันท์  เรืองขจร อนุบาล -           -           โรงเรียนกันตวิชญ์ โรงเรียนกันตวิชญ์ ป.1 2

36 กร.ทหาร 27-มิ.ย.-61 8557 จ.ส.อ.อ านาจ  ดิษฐบรรจง ด.ญ.  ฐานิสา  ดิษฐบรรจง อนุบาล -           -           โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.1 3 6,000.00       

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

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

37 กร.ทหาร 22-มิ.ย.-61 4351 จ.ส.อ.หญิงกานดา ไตรวงศ์ ด.ญ. รัชนียากร   ไตรวงศ์ ป.6 2.93         2.93         โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ม.1 1

38 กร.ทหาร 26-มิ.ย.-61 4335 จ.ส.อ.ธนารัชต์ คงคา ด.ช.  พงศธร  คงคา ม.2 2.46         2.45         โรงเรียนประชาอุทิศ โรงเรียนประชาอุทิศ ม.3 2 5,000.00       

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00       

39 กร.ทหาร 21.มิ.ย.61 7336 ส.ท.หญิงณภัทร   เดียวสุรินทร์ นางสาว  สุภาพร    เดียวสรินทร์ ป.ตรี.2 2.26         2.26         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป.ตร.ี3 1

40 กร.ทหาร 29.มิ.ย.61 9702 พ.ท.ภารดร  ส่งศรีสุข นาย  ภราดล   ส่งศรีสุข ป.ตรี.3 2.73         2.42         สถาบันการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน ป.ตร.ี4 2

41 กร.ทหาร 29.มิ.ย.61 9191 พ.ท.ไสว  พ่ึงมั่น นาย  จักราวุธ   พ่ึงมั่น ปวช.3 2.20         2.19         วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปวส.1 3 9,000.00       

รวมทัง้หมด 41 103,500.00 

สังกัด วันที่ส่ง เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยเลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

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

ล าดับที่  27  หน่วย  กร.ทหาร

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

กลุ่มที ่4 ก าลังศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท. ),  ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 

และ ปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป ทุนละ 3,000 บาท

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

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ล าดับที่


