
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00     

1 ขว.ทหาร 5-มิ.ย.-61 3309 ร.ท.หญิงสุมนตรา จิตรโชติ ด.ญ. ชาลิสา  จิตรโชติ ป.4 3.95         3.95         โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 1

2 ขว.ทหาร 12-มิ.ย.-61 7484 พ.จ.อ.อัครพล   คีรี ด.ช. จิรวัฒน์      คีรี ป.5 4.00         4.00         โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 2

3 ขว.ทหาร 15-มิ.ย.-61 3601 พ.จ.อ.หญิงสายใจ วรรณาเวช ด.ช. หฤษฏ์     วรรณาเวช ป.1 4.00         4.00         โรงเรียนประชานิเวศน์  โรงเรียนประชานิเวศน์  ป.2 3

4 ขว.ทหาร 15-มิ.ย.-61 7612 พ.ท.หญิงภัสทริกา  ภาสกรวัชชกุล* ด.ญ. อรณิชชา    นนทพุ์ฒิกร ป.1 4.00         4.00         โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี ป.2 4

5 ขว.ทหาร 19-มิ.ย.-61 9115 ส.ต.หญิงปาจรีย์  กองม่วง ด.ญ. ภิญญาพัชญ์    กองม่วง ป.1 3.85         3.86         โรงเรียนชุมชนเกาะหงษ์  ( นิโรธรรมรังสรรค์ ) โรงเรียนชุมชนเกาะหงษ์  ( นิโรธรรมรังสรรค์ ) ป.2 5

6 ขว.ทหาร 19-มิ.ย.-61 6023 จ.ส.อ.เดชา วรยศ ด.ช. วงศ์วริช   วรยศ  ป.1 4.00         4.00         โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.2 6

7 ขว.ทหาร 20-มิ.ย.-61 7147 จ.ส.อ.อิศเรท  เปรมสมิติ ด.ญ. รมิดา   เปรมสมิติ ป.2 3.95         3.95         โรงเรียนประชาอุทศิ (จันทาบอนุสรณ)์ โรงเรียนประชาอุทศิ (จันทาบอนุสรณ)์ ป.3 7

8 ขว.ทหาร 20-มิ.ย.-61 7145 ร.อ.อนิรุทธ์   เย็นทรวง ด.ช. ณัฐดนัย    เย็นทรวง ป.2 3.03         3.30         โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.3 8

9 ขว.ทหาร 28-มิ.ย.-61 6611 จ.ส.อ.ณพชัย คุณยศยิง่ ด.ญ.  ณภัทรลดา  คุณยศยิง่ ป.1 4.00         4.00         โรงเรียนเจริญศิลป์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.2 9

10 ขว.ทหาร 29-มิ.ย.-61 9377 จ.ส.อ.หญิงสุนันท ์ เป่ียมคง ด.ช.   กิจชัย   ช่วงบุญศรี ป.3 3.72         3.75         โรงเรียนวัฒนพฤกษา  โรงเรียนวัฒนพฤกษา  ป.4 10

11  ขว.ทหาร 15-มิ.ย-61 4388 พ.จ.อ.สมพร กุระค า ด.ญ. กัลยกร   กุระค า ป.4 3.00         3.00         โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.5 11 27,500.00   

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00     

12 ขว.ทหาร 18.มิ.ย.61 9777 น.ท.สิริบูลย์ ดิษฐแย้ม ด.ญ. ศุภิสรา  ดิษฐแย้ม ม.1 3.79 3.73 โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 1

13 ขว.ทหาร 21.มิ.ย.61 9499 พ.อ.ไอศูรย์  ศศะนาวิน นาย  ไอศวรรย์   ศศะนาวิน ม.2 3.93 3.98 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ม.3 2

14 ขว.ทหาร 22.มิ.ย.61 7298 น.อ.ณัฐสันต์   สงวนพันธุ ์ ร.น. นาย. นวพล   สงวนพันธุ ์ ม.3 3.27 3.21 โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวัง นนทบุรี ม.4 3

15 ขว.ทหาร 27.มิ.ย.61 5298 พ.ท.สันติ แก้วรัตน์ นาย  ปรเมษฐ์  แก้วรัตน์ ม.3 3.32 3.21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี ม.4 4

16 ขว.ทหาร 28.มิ.ย.61 4551 ร.อ.สุระ แจ้งไพร ด.ช.  ศิริโชค  แจ้งไพร ป.6 3.94 3.95 โรงเรียนวัดดอนเมือง  ( ทหารอากาศอุทศิ ) โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอหวัง นนทบุรี ม.1 5 15,000.00 

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกษา ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00     

17 ขว.ทหาร 14-มิ.ย.-61 6312 พ.อ.ครองพล โลหะชาละ นางสาว   ณัฐธยาน์   โลหะชาละ ป.ตร.ี1 3.30         3.24         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป.ตรี 2 1 4,000.00     

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

ช่ือบุตร - ธิดา

ล าดับที่ 4  หน่วย  ขว.ทหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

และปริญญาตรี โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 4,000 บาท

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

เกรดเฉลี่ย

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก



ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00     

18 ขว.ทหาร 19.มิ.ย.61 7902 ร.ท.หญิงเอมสุรางค์  โลหติกุล ด.ญ. ญาดา     โลหติกุล อ.3 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา โรงเรียนอนุบาลอันวิดา อ.3 1

19 ขว.ทหาร 20.มิ.ย.61 9455 พ.จ.อ.ธานินทร์  เพชรแท้ ด.ญ. กัญญ์วรา   เพชรแท ้ อ.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช อ.3 2

20 ขว.ทหาร 23.มิ.ย.61 6841 จ.ส.อ.สุกนต์ธี มีเอนก ด.ช. ดินปืน   มีเอนก อ.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ โรงเรียนอรุณประดิษฐ อ.2 3

21 ขว.ทหาร 28.มิ.ย.61 5457 พ.จ.อ.หญิงอัญชลี สีตองอ่อน ด.ช.  ไตรคุณ  แข็งงาม อ.2 โรงเรียนสุริยวงศ์ โรงเรียนสุริยวงศ์ อ.3 4

22 ขว.ทหาร 29.มิ.ย.61 5250 พ.จ.อ.หญิง ปุณยนุช  โชติกาพงศภัค ด.ญ.พิมพ์วิภา  มุ่งงามวิจิตร อ.1 โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี อ.2 5 10,000.00   

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00     

23 ขว.ทหาร 14-มิ.ย-61 5422 จ.ส.อ.ทนิกร เครือแสง ด.ญ. ชวัลกร    เครือแสง อนุบาล -           -           โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.1 1

24 ขว.ทหาร 20-มิ.ย.-61 8044 จ.ต.หญิงจิราภรณ์  โฆเกียรติมานนท์ ด.ญ. ภัคจิรา   โฆเกียรติมานนท์ อนุบาล -           -           โรงเรียนธนินทรวิทยา  โรงเรียนประชาอุทศิ  ( จันทาบอนุสรณ์  ) ป.1 2

25 ขว.ทหาร 27-มิ.ย.-61 8437 นางนันทภัค  โสรัมย์ ด.ช.  กวินภพ   โสรัมย์ อนุบาล -           -           โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ป.1 3 6,000.00     

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

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

26 ขว.ทหาร 19-มิ.ย.-61 3586 พ.ท.โยธิน กุระค า ด..ช.นราธิป   กุระค า ม.1 2.80         2.80         โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี ม.2 1

27 ขว.ทหาร 21-มิ.ย.-61 7148 จ.ส.อ.วุฒิชัย   เพชรจันทรานุกุล นาย คณาธิป   เพชรจันทรานุกูล ม.3 2.33         2.33         โรงเรียนธีรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ปวช.1 2

28 ขว.ทหาร 27-มิ.ย.-61 2672 ร.ท.ชาญ อภิบาลศรี ด.ช.  วรวงศ์    อภิบาลศรี ม.1 2.58         2.80         โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี ม.2 3 7,500.00     

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจบัุน สมาชิก 3,000.00     

29 ขว.ทหาร 23.มิ.ย.61 3827 พ.อ.อร่าม รัตตัญญู นาย  ศักด์ิเมธ  รัตตัญญู ป.ตร.ี3 2.31         2.28         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตร.ี4 1

30 ขว.ทหาร 28.มิ.ย.61 7094 ร.ต.หญิงสุรดา   กมลพันธ์ นางสาว  ชุติภาดา  กมลพันธ์ ป.ตร.ี1 2.87         2.87         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตร.ี2 2

31 ขว.ทหาร 26.มิ.ย.61 4350 จ.ส.อ.จีรวัฒน์ คุ้มภัย นางสาว  พาขวัญ  คุ้มภัย ป.ตร.ี2 2.67         2.51         มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.ตร.ี3 3 9,000.00     

รวมทั้งหมด 31 79,000.00 

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

สังกัดล าดับที่ เกรดเฉลี่ยช่ือบุตร - ธิดาช่ือ  - นามสกุล สมาชิกสมาชิกวันที่ส่ง

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

และ ปริญญาตรี โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป ทุนละ 3,000 บาท

เกรดเฉลี่ย

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

ล าดับที่

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

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

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับที่ 4  หน่วย  ขว.ทหาร


