
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00           

1 บ านาญ กบน.กง. 22-มิ.ย.-61 4730 พ.ต.ธานินทร์ กลิ่นสอน( เออรี่  58) ด.ญ. นิธาภา   กลิ่นสอน ป.4 3.27       3.27       โรงเรียนเพชรถนอม โรงเรียนเพชรถนอม ป.5 1 2,500.00           

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00           

2 บ านาญ 26-มิ.ย.-61 6899 ร.ต.หญิงปราณีต งามเหลือ นางสาว  ชุติมา  โคตุธา ป.ตรี.3 3.27       3.30       มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ป.ตรี.4 1 4,000.00           

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00           

3 บ านาญ 22-มิ.ย.-61 2478 จ.ส.อ.พรศักดิ์ แสงสวัสดิ์ ด.ญ. พรนลิน    แสงสวัสดิ์ ป.2 2.30       2.30       โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป3 1 2,000.00           

รวมทัง้หมด 3 8,500.00      

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่2 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาชั้นปทีี ่1 หรือ ชั้นปทีี ่2-6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,000 บาท 

ล าดบัที่  30  หน่วย บ านาญ   / บ านาญ กบน.กง.ทหาร

เกรดเฉลี่ย

สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

         กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาปทีี ่2 - 6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา

สังกัด ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

เกรดเฉลี่ย

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท.), ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 

และปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 4,000 บาท

ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

ล าดับที่ วันที่ส่ง เลขสมาชิก



ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00           

4 บ านาญ กบน.กง. 13.มิ.ย.61 7155 ร.ต.ธีระศักดิ์   คนึงทรัพย์ ด.ญ. ฐิตารีย์     คนึงทรัพย์ ม.2 3.99 3.99 โรงเรียนมธัยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาต ุ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร โรงเรียนมัธยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาต ุ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร ม.3 1

5 บ านาญ กบน.กง. 25.มิ.ย.61 3964 น.ท.สีนิล ตาลลักษณ์ ร.น. ด.ช. ปัณณฑัต  ตาลลักษณ์ ม.1 3.33 3.33 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 2 6,000.00 

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00           

6 บ านาญ กบน.กง. 29.มิ.ย.61 2296 ร.ต.สมศักดิ์   แสงแก้วสุข ด.ญ.อนัญญา  แสงแก้วสุข - โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา อ.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           

7 บ านาญ กบน.กง. 22-มิ.ย.-61 3101 จ.ส.อ.ธงชัย แพงตา ด.ญ. ธนิดา   แพงตา ม.2 2.53       2.53       โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ม.3 1

8 บ านาญ กบน.กง. 29-มิ.ย.-61 276 นาย ธรรมเนียม  ภู่ระเมต นาย ธีรทิน    ภู่ระเมต ปวช.2 2.93       2.93       วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัวดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัวดิ์ ปวช.3 2

9 บ านาญ กบน.กง. 13-มิ.ย.-61 2073 ร.ต. กรุ่น      น้อยกาญจนะ นางสาว เกสร  น้อยกาญจนะ ปวช.2 2.86       2.86       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปวช.3 3

10 บ านาญ กบน.กง. 27-มิ.ย.-61 4965 ร.ต.สุวิศิษฏ์ ศักวาพันธ์ นางสาว  พรประวีณา  ศักวาพันธ์  ม.3 2.72       2.66       โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ม.4 4 10,000.00         

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00           

11 บ านาญ กบน.กง. 29.มิ.ย.61 2664 พ.ต.ชานนท์ สายบัว นาย  ณพสิทธิ์   สายบัว ป.ตรี.3 2.24       2.03       มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ป.ตรี.4 1

12 บ านาญ กบน.กง. 29.มิ.ย.61 2216 พ.ท.ธงชัย สีหาเสน นางสาว  ธัญสินี   สีหาเสน ป.ตรี.2 2.82       2.92       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.ตรี.3 2 6,000.00           

รวม 9 24,000.00    

รวมทัง้หมด 12 32,500.00    

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

วันที่ส่ง เลขสมาชิกล าดับที่ สังกัด ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

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

เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชกิ ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา

เกรดเฉลี่ยชื่อบุตร - ธิดา

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่4 ก าลังศึกษา ระดับ ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท. ),  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 

และ ปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทุนละ 3,000 บาท

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง สมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา

เกรดเฉลี่ยล าดบัที่

ล าดบัที่  30  หน่วย บ านาญ   / บ านาญ กบน.กง.ทหาร
สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

         กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาปทีี ่2 - 6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท


