
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00     

1 สปช.ทหาร 11-มิ.ย.-61 5664 ร.ต.วิชัย เพ็งศรี ด.ญ. ทพิย์วิวรรณ   เพ็งศรี ป.3 3.95          3.95          โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียนอัมพรไพศาล ป.4 1

2 สปช.ทหาร 11-มิ.ย.-61 6000 ร.อ.อัศวิน อ่อนจันทร์ ด.ช.เมธาวิน  อ่อนจันทร์ ป.2 4.00          4.00          โรงเรียนอนุบาลสระบุรี  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.3 2

3 สปช.ทหาร 14-มิ.ย.-61 6704 จ.ส.ท.หญิงณัฏฐณี อุรุทมา ด.ญ. ณภัทร   สุภาราญ ป.5 3.73          3.73          โรงเรียนเจริญผลวิทยา  โรงเรียนเจริญผลวิทยา  ป.6 3

4 สปช.ทหาร 15-มิ.ย.-61 8054 พ.จ.อ.ณัฐกฤต  กัญจนศุข ด.ช. สรสิช    กัญจนศุข ป.3 3.53          3.53          โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 4

5 สปช.ทหาร 22-มิ.ย.-61 6356 พ.ต.พิษณุ บุญบัวทอง ด.ช.ธฤษณุ  บุญบัวทอง ป.  2 3.60          3.60          โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง ป.3 5

6 สปช.ทหาร 26-มิ.ย.-61 7686 จ.อ.ภัทรกรณ์  ทาสีแก้ว ด.ช.  ศุภวัฒน์   ทาสีแก้ว ป.3 3.50          3.57          โรงเรียนปรีดาวิทยา โรงเรียนปรีดาวิทยา ป.4 6

7 สปช.ทหาร 27-มิ.ย.-61 5628 ร.ท.วสุกราห ์วิปกรสห ์ร.น. ด.ช.  ชฎร์นน  วิปกรสห์ ป.3 3.90          3.90          โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา ป.4 7

8 สปช.ทหาร 28-มิ.ย.-61 6932 พ.ท.หญิงชลธิรา คล้ายโอภาส ด.ช.  รณกร    อุจรินทร์ ป.5 3.44          3.44          โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง ป.6 8 20,000.00    

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00     

9 สปช.ทหาร 12.มิ.ย.61 5707 ร.อ. ชนาวีร์  ต้นศิริ  รน. นางสาว  พรไพลิน    ต้นศิริ ม.5 3.33 3.33 โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง ม.6 1

10 สปช.ทหาร 13.มิ.ย.61 5786 พ.จ.อ.หญิงมะลิวัล ศิริชน ด.ญ.กัญญาภัทร   สาออน ป.6 3.50 3.45 โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง ม.1 2

11 สปช.ทหาร 18.มิ.ย.61 5724 จ.ส.อ.สนธยา ก่องนอก ด.ญ. สุภัสสรา  ก่องนอก ม.1 3.51 3.25 โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันทอุ์ปถัมภ์ ) โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันทอุ์ปถัมภ์ ) ม.2 3

12 สปช.ทหาร 22.มิ.ย.61 5677 ร.อ.หญิงน้องนุช หล าเพิกสืบ ร.น. นาย  ณัฐภัทร   หล าเพิกสืบ ปวช.1 3.80 3.80 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ ปวช.2 4

13 สปช.ทหาร 26.มิ.ย.61 6496 พ.ท.หญิงวราภรณ์ เสาเวียง นาย   ณรารักษ์ วิเชียรจรัส ม.5 3.63 3.89 โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอหวัง นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอหวัง นนทบุรี ม.6 5

14 สปช.ทหาร 26.มิ.ย.61 7061 จ.ท.หญิงจุฑาณัฐ  ฐานไชยยิง่ นางสาว  จุฑามณี  ฐานไชยยิง่ ปวช.2 3.54 3.23 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปวช.3 6

15 สปช.ทหาร 28.มิ.ย.61 7905 น.อ.หญิงเวสาลี  บัวรักษา นางสาว  สุชานันท ์  บัวรักษา ม.3 3.97 3.83 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ม.4 7

16 สปช.ทหาร 29.มิ.ย.62 4495 ร.อ.ประดิษฐ์ แถวจันทกึ ด.ญ.  ปรียาดา   แถวจันทกึ ม.2 3.08 3.32 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ม.3 8 24,000.00 

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษา สถานศึกษา ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00     

17 สปช.ทหาร 22-มิ.ย.-61 7340 น.ท.หญิงปาณิศา  บุญชัยศรี ร.น. น.ส วิศัลย์ศยา   ปาละวัธนะกุล ป.ตรี.1 3.57          3.57          มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ป.ตร.ี2 1

18 สปช.ทหาร 26-มิ.ย.-61 2683 พ.อ.หญิงนัษฐา ธรรมสุทธิกุล นาย  วิชญ์พล   ธรรมสุทธิกุล ป.ตรี.1 3.12          3.12          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตร.ี2 2 8,000.00     

ล าดับที่  8  หน่วย  สปช.ทหาร

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

เกรดเฉลี่ยสังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ล าดับที่

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  
 กลุ่มที่ 2 ก าลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทนุละ 3,000 บาท

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

และปริญญาตรี โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ 4,000 บาท

ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ยสังกัด วันที่ส่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

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

ช่ือบุตร - ธิดา

เลขสมาชิก



ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00     

19 สปช.ทหาร 5-มิ.ย.-61 5787 พ.อ.อ.หญิงนันทน์ภัส  ธนสารกาญจน์กูร ด.ญ จัสมินน์  ธนสารกาญจน์กูร อ.1 - โรงเรียนอนุบาลจุฬาสิริ โรงเรียนอนุบาลจุฬาสิริ อ.2 1

20 สปช.ทหาร 8.มิ.ย.61 6849 น.ต.ชนินทร์ จีนแสร์ ด.ญ. อิสรียาพร   จีนแสร์ อ.2 - โรงเรียนอนุบาลวัยใส โรงเรียนอนุบาลวัยใส อ.2 2

21 สปช.ทหาร 12.มิ.ย.61 4722 พ.ต.ชัยวัฒณ์ ทา่กระเบา ด.ช. ปณิจย์     ทา่กระเบา อ.3 - โรงเรียนพิชญศึกษา โรงเรียนพิชญศึกษา อ.3 3

22 สปช.ทหาร 12.มิ.ย.61 6928 ร.ต.หญิงธันยาพร สารินทร์ ด.ญ. พิมพ์พิศา     คงกล่อม อ.2 - โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม อ.2 4

23 สปช.ทหาร 13.มิ.ย.61 6208 น.ต.หญิงธิดารัตน์ เงาศรี ร.น ด.ญ. ทกัษธรณ์    เงาศรี อ.3 - โรงเรียนประเทอืงทพิย์วิทยา  2 โรงเรียนประเทอืงทพิย์วิทยา  2 อ.3 5

24 สปช.ทหาร 15.มิ.ย.61 5274 พ.อ.อ.หญิงภัณฑิรา เปรมกาศ ด.ช. ปัณณพล  ช่วงโพธิ ์ อ.2 โรงเรียนอนุบาลเกษร โรงเรียนอนุบาลเกษร อ.2 6

25 สปช.ทหาร 22.มิ.ย.61 5924 น.ต.หญิงกัลยาณี ร่มพุฒตาล ร.น. ด.ญ. อณิษฐา   ร่มพุฒตาล อ.1 โรงเรียนอนุบาลแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.2 7

26 สปช.ทหาร 22.มิ.ย.61 9843 พ.อ.กัมปนาท  ลอยลม ด.ญ. ภิญญาพัชญ์   ลอยลม - โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์เทเวศร์ โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์เทเวศร์ อ.1 8 16,000.00    

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00     

27 สปช.ทหาร 11-มิ.ย.-61 7059 พ.อ.อ.หญิงณิชมน  กลางพอน ด.ญ. ณกมล   กลางพอน อนุบาล -           -           โรงเรียนเผดิมศึกษา โรงเรียนเผดิมศึกษา ป.1 1

28 สปช.ทหาร 12-มิ.ย.-61 9381 พ.ท. เสมา   กระต่ายทอง ด.ญ. ปานดวงใจ    กระต่ายทอง อนุบาล -           -           โรงเรียนศึกษาบัณฑิต โรงเรียนศึกษาบัณฑิต ป.1 2

29 สปช.ทหาร 13-มิ.ย-61 5592 น.ท.หญิง  กานต์ชนา   สิงหดี์ ด.ช.  กรินทร์   สิงหดี์ ป.1 -           -           โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ  ( จังหวัดลพบุรี ) โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ  ( จังหวัดลพบุรี ) ป.2 3

30 สปช.ทหาร 25-มิ.ย.-61 8544 นางสาวสินีนาฎ  แสงทอง ด.ช.  ชวภณ   สุขส าราญ อนุบาล -           -           โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา   นนทบุรี โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา   นนทบุรี ป.1 4

31 สปช.ทหาร 25-มิ.ย.-61 8146 ส.ต.ชัยนันท ์ สุขส าราญ ด.ช.  ชวกร   สุขส าราญ อนุบาล -           -           โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา   นนทบุรี โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา   นนทบุรี ป.1 5

32 สปช.ทหาร 27-มิ.ย.-61 9870 พ.ท.หญิงสุชาดา  รัตนะ * ด.ช.  ณภัทร   รัตนะ ป.5 2.71          2.71          โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 6 12,000.00    

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทนุละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00     

33 สปช.ทหาร 22-มิ.ย.-61 7060 จ.อ.หญิงศิรินันท ์ วังอินทร์ นางสาว  ธารารัตน์   วังอินทร์ ป.ตรี.2 2.66          2.63          มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ป.ตร.ี3 1 3,000.00     

เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง สมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก ช่ือบุตร - ธิดา

เกรดเฉลี่ย

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

ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ช่ือ  - นามสกุล สมาชิก

ล าดับที่  8  หน่วย  สปช.ทหาร

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

และ ปริญญาตรี โดยมรีะดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป ทุนละ 3,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก เกรดเฉลี่ย

ช่ือบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย

ช่ือบุตร - ธิดา


