
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00          

1 กกส.กห 13-มิ.ย.-61 2851 จ.ส.อ.หญิงอุษา สูชัยยะ ด.ช. ฐาปกรณ์   เจริญฉิม ป.2 3.97         3.97                 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.3 1

2 กกส.กห 22-มิ.ย.-61 4836 จ.ส.อ.บรรลือ มรกต ด.ญ. สิริวรรณ   มรกต ป.4 4.00         4.00                 โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียนอัมพรไพศาล ป.5 2

3 กกส.กห. 18-มิ.ย.-61 5231 ร.อ.ธนิสร ศรีบุญเรือง ด.ญ. กัญญ์ณพัชญ์   ศรีบุญเรือง ป.1 3.97         3.96                 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.2 3 7,500.00          

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00          

4 กกส.กห 13.มิ.ย.61 2678 ร.ท.หญิงปิยฉัตร กิจวาสน์ ร.น. นาย ไตรทศ  โกกิม ปวช.1 3.61 3.79 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์  ช่างกล  ขส.ทบ. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์  ช่างกล  ขส.ทบ. ปวช.2 1

5 กกส.กห 22.มิ.ย.61 2657 จ.ส.อ.สมเกียรติ ศิริโต ด.ญ. ศิรประภา    ศิริโต ม.3 3.07 3.15 โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ม.4 2

6 กกส.กห 22.มิ.ย.61 5154 ร.ท.กรีฑาพล ฉิมกลาง  ร.น. นางสาว  ปัณฑิตา  ฉิมกลาง ม.5 3.97 3.96 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.6 3

7 กกส.กห 22.มิ.ย.61 2477 จ.ส.อ.พงศธร สวาสิทธิเชย นาย  คณุตมา  สวาสิทธิเชย ม.5 3.39 3.42 โรงเรียนลาซาล โรงเรียนลาซาล ม.6 4

8 กกส.กห 25.มิ.ย.61 2926 จ.ส.อ.อดิลก ปริญทอง นาย  พีรพงษ์  ปริญทอง ม.4 3.23 3.21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอหวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอหวัง นนทบุรี ม.5 5 15,000.00 

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00          

9 กกส.กห 25-มิ.ย.-61 3800 จ.ส.อ.สุเมธ บุตรเนียร นางสาว  สโรชา  บุตรเนียร ป.ตร.ี1 3.08         3.08                 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ป.ตรี.2 1

10 กกส.กห 25-มิ.ย.-61 3944 จ.ส.อ.หญิงฉวีวรรณ กองจินดา นาย  ภาสวุฒิ   สันติพงษ์ไพบูลย์ ปวช.3 3.70         3.71                 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปวส.1 2 8,000.00          

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00          

11 กกส.กห 13.มิ.ย.61 5817 จ.ส.อ.นัฐวุฒิ บุศยพรรณ ด.ช.  พิภู    บุศยพรรณ อ.3 - โรงเรียนแสงวิทยา   โรงเรียนแสงวิทยา อ.3 1 2,000.00          

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00          

12 กกส.กห 14-มิ.ย-61 3950 จ.ส.อ.หญิงนฤมล สังข์ทอง ด.ช.ประสพโชค   สังข์ทอง ป.5 2.67         2.67                 โรงเรียนธนินทรวิทยา  โรงเรียนธนินทรวิทยา  ป.6 1

13 กกส.กห. 25-มิ.ย.-61 6269 พ.อ.หญิงดาริกา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ด.ญ. ภาวิยา   อารีกุล อนุบาล -          -                  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.1 2 4,000.00          

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา

เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยสะสมชื่อบุตร - ธิดา

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

ล าดับที่

ล าดบัที่ 7  หน่วย  กกส.กห.
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

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

และปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 4,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

เกรดเฉลี่ยชื่อ  - นามสกุล สมาชิก เกรดเฉลี่ย

ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา

ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

เกรดเฉลี่ย

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

ล าดับที่



ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

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

14 กกส.กห. 20-มิ.ย.-61 2400 จ.ส.อ.หญิงวิภาวดี สายพรหม นางสาว  ชญานิศ   สายพรหม ม.4 2.76         2.76                 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ม.5 1

15 กกส.กห. 20-มิ.ย.-61 2399 พ.ต.หญิงจิตติมา ฟักแฟง นาย  ญาณวิทย์   ฟักแฟง ม.2 2.78         2.78                 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ป.3 2 5,000.00          

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00          

16 กกส.กห. 20-มิ.ย.-61 3123 พ.ท.หญิงจิรวรรณ อหะหมัดจุฬา นางสาว  นัสรีน   อหะหมัดจุฬา ป.ตร.ี1 2.83         2.83                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป.ตรี.2 1 3,000.00          

รวมทัง้หมด 16 44,500.00      

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

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

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง สมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

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

ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ล าดบัที่ 7  หน่วย  กกส.กห.

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

และ ปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทุนละ 3,000 บาท


