
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00           

1 ยก.ทหาร 27-มิ.ย.-61 3438 พ.จ.อ.หญิงกอบกาญจน์ เมฆมุสิก ด.ญ.  อภิชญา  เมฆมูสิก ป.2 3.50       3.50       โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ป.3 1

2 ยก.ทหาร 5-มิ.ย.-61 3806 จ.ส.อ.นงค์ เรือนชะเมือง ด.ช. นนทภัทร   เรือนชะเมือง ป.2 3.11       3.11       โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ)์ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ)์ ป.3 2

3 ยก.ทหาร 13-มิ.ย.-61 4156 ร.ต.โสภณ สอนศรีไหม ด.ญ.ภาสิณี   สอนศรีไหม ป.2 3.98       3.98       โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ)์ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ)์ ป.3 3

4 ยก.ทหาร 14-มิ.ย.-61 6748 ร.ต.จิรภัทร์  จันทึก(เพลิน) ด.ช. อมรพงศ์    จันทึก ป.5 3.96       3.96       โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 4

5 ยก.ทหาร 14-มิ.ย.-61 7439 จ.ส.อ.หญิงณภาภัช   ธนิกกุล ด.ญ. ธดาณัฐ     โพลงพลับ ป.3 3.18       3.18       โรงเรียนสันติสุขวิทยา โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.4 5

6 ยก.ทหาร 19-มิ.ย.-61 2263 พ.อ.หญิง  วิไลลักษณ์     งามเหมาะ ด.ญ. ปุญญิศา    มั่นคง   ป.5 3.86       3.81       โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 6

7 ยก.ทหาร 20-มิ.ย.-61 8377 ส.อ.กฐิพัฒน์  เพ่ิมพูล ด.ช. วรกร   เพ่ิมพูน ป.1 3.64       3.64       โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ป.2 7

8 ยก.ทหาร 21-มิ.ย.-61 5188 พ.อ.ไชยา    ศรีนวล ด.ช. ชยพล    ศรีนวล ป.1 3.96       3.96       โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.2 8

9 ยก.ทหาร 22-มิ.ย.-61 7999 น.อ.พิระพงษ์  ชูภักดี ด.ช. พีรวิชญ์  ชูภักดี ป.2 3.90       3.90       โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ป.3 9

10 ยก.ทหาร 22-มิ.ย.-61 4675 ร.ท.หญิงอรณิชชา จ าปาถ่ิน ด.ช. ชยพล  นาครักษา ป.2 4.00       4.00       โรงเรียนประชานิเวศน์  โรงเรียนประชานิเวศน์  ป.3 10

11 ยก.ทหาร 25-มิ.ย.-61 7057 จ.ส.อ.ธีระพล  เชื้อดี ด.ญ. ไอริณ  เชื้อดี ป.3 3.01       3.01       โรงเรียนธนินทรวิทยา โรงเรียนธนินทรวิทยา ป.4 11

12 ยก.ทหาร 26-มิ.ย.-61 8406 ส.ท.ปธิกร  สุทธินวกุล ด.ช.  กิตติ   สุทธินวกุล ป.4 3.05       3.05       โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บ ารุง โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บ ารุง ป.5 12

13 ยก.ทหาร 28-มิ.ย.-61 9891 พ.อ.ณฐวิชญ์  มีนะกนิษฐ ด.ช.  ภัทรณิษฐ์   มีนะกนิษฐ ป.5 3.81       3.81       โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 13

14 ยก.ทหาร 28-มิ.ย.-61 5593 ร.ต.เทพประธานพร กันภัย ร.น. ด.ช.  ปัณณวิชญ์   กันภัย ป.5 3.68       3.68       โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ป.6 14

15 ยก.ทหาร 29-มิ.ย.-61 3304 พ.จ.อ.ธนาตุล เจริญรัตน์ ด.ญ.  สุชานุช  เจริญรัตน์ ป.4 3.95       3.95       โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จันทาบอนุสรณ์  ) โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จันทาบอนุสรณ์  ) ป.5 15 37,500.00          

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปจัจบุนั สมาชิก 3,000.00           

16 ยก.ทหาร 11.มิ.ย.61 4263 ร.ต.พัลลภ พ่วงบุญปลูก ด.ช. ภัทรพล   พ่วงบุญปลูก ป.6 4.00 4.00 โรงเรียนนาคประสิทธิ์  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ (มูลนิธิบางช้างเหนือ) ม.1 1

17 ยก.ทหาร 14.มิ.ย.61 9411 นายค าฤทธิ์  เกษสุข นาย. พิชัย  เกษสุข ปวช.2 3.47 3.47 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ปวช.3 2

18 ยก.ทหาร 15.มิ.ย.61 7032 พ.อ.ชวลิต วรเดช ด.ช.เปรมมินทร์   วรเดช ม.1 3.26 3.30 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 3

19 ยก.ทหาร 15.มิ.ย.61 3562 จ.ส.อ.ไพรัส  เรือนชะเมือง ด.ช. ศุภากร  เรือนชะเมือง ป.6 3.43 3.43 โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ม.1 4

20 ยก.ทหาร 20.มิ.ย.61 5205 จ.ส.อ.หญิงศิราณี ศรีค า ด.ญ. ปณิธาน   ศรีค า ป.6 3.45 3.45 โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จันทาบอนุสรณ์ ) โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ม.1 5

21 ยก.ทหาร 22.มิ.ย.61 6965 พ.อ.สุรินทร์ สุธรรมพงษ์ นางสาว  สุภัทรา   สุธรรมพงษ์ ม.4 3.85 3.84 โรงเรียนหอวัง โรงเรียนหอวัง ม.5 6

22 ยก.ทหาร 22.มิ.ย.61 6843 พ.อ.หญิงนิลุบล จรัณยานนท์ ด.ญ. ริวภา   จรัณยานนท์ ม.1 3.66 3.66 โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 7

23 ยก.ทหาร 25.มิ.ย.61 5034 พ.อ.สุรศักดิ์ พุทธสุวรรณ ด.ญ.  กมลมาตร  พุทธสุวรรณ  ม.5 3.65 3.73 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.6 8

24 ยก.ทหาร 25.มิ.ย.61 9343 พ.ท.ณรงค์ชัย  ขันไชย นางสาว ณัฐวรินทร์  ขันไชย ม.4 3.75 3.58 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี ม.5 9

25 ยก.ทหาร 25.มิ.ย.61 9545 น.อ.ขัตติยะ  ปัทมอนุพงศ์   ร.น. นาย  นดล   ปัทมอนุพงศ์ ม.4 3.05 3.03 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอหวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอหวัง นนทบุรี ม.5 10

26 ยก.ทหาร 26.มิ.ย.61 3925 จ.ส.อ.บัณฑิตย์ ปิ่นทองค า ด.ช.  พีรพัฒน์   ปิ่นทองค า ป.6 3.54 3.54 โรงเรียนนีรชาศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  2 ม.1 11

27 ยก.ทหาร 27.มิ.ย.61 6065 พ.อ.ณัฐพล แสงจันทร์ ด.ช.  ณัฐธรธร  แสงจันทร์ ป.6 4.00 4.00 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.1 12

28 ยก.ทหาร 28.มิ.ย.61 8152 ส.อ.ประสิทธิ์  พิมพ์สระ ด.ญ.  มริษา  พิมพ์สระ ป.6 3.95 3.98 โรงเรียนบ้านงิ้ว โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ม.1 13

29 ยก.ทหาร 29.มิ.ย.61 6231 พ.อ.ณัฐวุธ ประสิทธิ์ ด.ญ.  แพรพลอย    ประสิทธิ์ ม.2 3.94 3.94 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ม.3 14

30 ยก.ทหาร 15-มิ.ย.-61 4751 จ.ส.อ.มานัด เทศดี ด.ช. ปัณณวิชญ์   เทศดี ป.6 3.00 3.00 โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จันทาบอนุสรณ์ ) โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ม.1 15

31 ยก.ทหาร 28-มิ.ย.-61 3807 จ.ส.อ.ชานนท์ ยิ่งยง นาย  ธราดล    ยิ่งยง ปวช.1 3.39       3.39       วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ปวช.2 16 48,000.00          

สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เกรดเฉลี่ย

เกรดเฉลี่ยสังกัด วันที่ส่ง

ล าดับที่  5  หน่วย  ยก.ทหาร

เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

ล าดบัที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

ชื่อบุตร - ธิดา

ชื่อบุตร - ธิดา



ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00           

32 ยก.ทหาร 22-มิ.ย.-61 3502 จ.ส.อ.ชัยสิทธิ์ สาธร นางสาว  หทัยชนก  สาธร ม.6 3.42       3.42       โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.ตรี.1 1

33 ยก.ทหาร 25-มิ.ย.-61 5255 พ.อ.จีรัฏฐ์ เชื้อชาติ นางสาว  ปรียาภัทร   เชื้อชาติ ป.ตร.ี4 3.38       3.39       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 ปี เรียน 6 ปี 2

34 ยก.ทหาร 29-มิ.ย.-61 9844 พ.ท.บุญยอด  ทนนาน นาย   ศรัญยู  ทนนาน ปวช.3 3.07       3.20       โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์   ช่างกล  ขส.ทบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์   ช่างกล  ขส.ทบ ปวส.1 3 12,000.00          

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00           

35 ยก.ทหาร 18.มิ.ย.61 6206 พ.อ.หญิงทวี เทศดี ด.ช. ชัยวิชญ์    กันพรมมา อ.2 โรงเรียนบ ารุงรวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวรรณวิทยา อ.2 1

36 ยก.ทหาร 20.มิ.ย.61 7425 จ.ส.ท.วรินทร   เปลื้องไธสง ด.ช. พศวัตร    เปลื้องไธสง อ.1 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง อ.2 2

37 ยก.ทหาร 22.มิ.ย.61 9803 พ.จ.ต.วสันต์  แตงฉ่ า ด.ช. ปุญญพัฒน์   แตงฉ่ า อ.1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อ.2 3

38 ยก.ทหาร 28.มิ.ย.61 9696 น.ท.สุขสวัสดิ์  โชติวิไลวรรณ ร.น. ด.ญ.  นันท์นภัส   โชติวิไลวรรณ อ.2 โรงเรียนมารดานุสรณ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ อ.3 4

39 ยก.ทหาร 28.มิ.ย.61 9778 จ.ส.อ.หญิงศุภางค์ ปานพรหมมาศ ด.ญ.  ฐิติกาญจน์   กลิ่นหอม อ.1 โรงเรียนผะดุงศิษย์ พิทยา โรงเรียนผะดุงศิษย์ พิทยา อ.2 5

40 ยก.ทหาร 29.มิ.ย.61 4344 จ.ส.อ.สุนทรี  กันภัย ด.ญ.ปัณณิกา  กันภัย อ.1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อ.2 6 12,000.00          

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00           

41 ยก.ทหาร 12-มิ.ย.-61 5139 พ.อ. บวรรตนยศว   ถนอมกลิ่น ด.ช. เสฎฐวุฒิ    ถนอมกลิ่น อนุบาล 2.20       2.20       โรงเรียนกัลยวิทย์ โรงเรียนกัลยวิทย์ ป.1 1

42 ยก.ทหาร 15-มิ.ย.-61 4554 จ.ส.อ.ทวีลาภ ตันสงวน ด.ญ. จารวี     ต้นสงวน ป.3 2.85       2.85       โรงเรียนนฤมลทิน  ธนบุรี โรงเรียนนฤมลทิน  ธนบุรี ป.4 2

43 ยก.ทหาร 26-มิ.ย.-61 6107 พ.อ.ท.หญิงสมฤทัย พุ่มมา ด.ญ.  ลลิล   ภูมิทอง อนุบาล -        -        โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.1 3

44 ยก.ทหาร 27-มิ.ย.-61 4391 น.ท.สุริยศักดิ์ แตงขุด  ร.น. ด.ช.  พรหมวิช   แตงขุด ป.5 2.95       2.95       โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จันทาบอนุสรณ์ ) โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จันทาบอนุสรณ์  ) ป.6 4 8,000.00           

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

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

45 ยก.ทหาร 18-.มิ.ย.-61 4978 จ.ส.อ.หญิงรุ่งไพลิน วงษ์นายะ ด.ช. วรรณลภย์     วงษ์นายะ ป.6 2.68       2.68       โรงเรียนคริสตสงเคราะห์  จ.นครนายก โรงเรียนหอวัง ม.1 1

46 ยก.ทหาร 27-มิ.ย.-61 4840 ร.อ.ชาญชัย เอ่ียมแทน นาย  ณัฐกฤษณ์   เอ่ียมแทน ปวช.2 2.60       2.69       มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปวช.3 2 5,000.00           

และปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 4,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เกรดเฉลี่ยชื่อ  - นามสกุล สมาชิก .เลขสมาชิก

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

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

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

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

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

ล าดับที่  5  หน่วย  ยก.ทหาร
สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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



ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00           

47 ยก.ทหาร 21.มิ.ย.61 6249 ร.ต.ศักดิ์ศรี ปัญจทวี นาย ณรงค์ศักดิ์    ปัญจทวี ป.ตร.ี2 2.18       2.43       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตรี.3 1

48 ยก.ทหาร 26.มิ.ย.61 7371 น.อ.หญิงธริดา   นิโรจน์ ร.น. นาย  ฐิติพงศ์ มหาวิเศษศิลป์ ป.ตร.ี3 2.09       2.65       มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ป.ตรี.4 2

49 ยก.ทหาร 28.มิ.ย.61 9822 พ.ท.กิตติพงศ์  พวงงาม นางสาว  ณัชฌานันท์  พวงงาม ปวส.1 2.88       2.88       วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปวส.2 3

50 ยก.ทหาร 29.มิ.ย.61 5405 ร.ต.หญิงธวัลรัตน์ ประเสริฐสาคร นางสาว  ชลธิชา  นามอญ ป.ตร.ี3 2.72       2.72       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป.ตรี.4 4 12,000.00          

รวมทัง้หมด 50 134,500.00     

สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

และ ปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทุนละ 3,000 บาท

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง สมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา

ล าดับที่  5  หน่วย  ยก.ทหาร


