
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จ ากัด 
ที่  1/2560 

เรื่อง  ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
------------------------------------- 

  จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ  ครั้งที่  10/2559  เมื่อวันอังคารที่  20  ธันวาคม  2559 
สหกรณ์ฯ ได้จับฉลากเพ่ือมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกฯ  จ านวน  100  ราย  เปน็จ านวนเงิน  125,000.-  บาท 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ประเภททุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 
  มีจ านวนสมาชิกยื่นขอความจ านงรับทุนจ านวน  76  ราย  มีผู้ได้รับทุน  50  ราย  ทุนละ  1,000.-  บาท 
รวมเป็นเงินจ านวน  50,000.-  บาท  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ  (สมาชิก) ชื่อ  (บุตร) ชั้น โรงเรียน 
1. นางศรีสกุล เปรมฤทัย ด.ญ.กุลกิตติยา เปรมฤทัย ป.6 อนุบาลสามเสนฯ 
2. น.สพลอยนภัส ชวาลธนานนท ์ ด.ญ.สุกฤตา ศิวเมธากุล ป.1 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 
3. นางวงษ์ทอง วิมลภักดิ ์ ด.ช.ชยพล วิมลภักดิ์ ป.5 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
4. น.ส.วันเพ็ญ สุจวิพันธ์ ด.ญ.พิมานมาศ สุจวิพันธ์ ป.6 สมาหารศึกษา 
5. นางพิมพินี ด าสงค์ ด.ญ.สิริพิมพ์ ด าสงค์ ป.5 มีนบุรีศึกษา 
6. นายนฤทธิ์ บุญรักษาทรัพย์ ด.ญ.พรพนิต บุญรักษาทรัพย์ ป.5 เสริมมิตรวิทยา 
7. นางกุสุมา เทียมพันธ์  ด.ช.ภูมิรพี เทียมพันธ์ ป.5 สารสาสน์วิเทศสายไหม 
8. นางขนิษฐา ยารักษ์ ด.ญ.สรัลรัตน ์ ยารักษ์ ป.6 วัดบางโปรง 
9. นายทองอยู่ เสาะแสวง ด.ญ.สุพิชฌญาญ์ เสาะแสวง ป.1 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง 
10. นางนวลจันทร์ คงสุจริต ด.ญ.เบญญาภา คงสุจริต ป.3 เกตุพิชัยวิทยา 
11.  นางธัญญ์ชยา ปิ่นแก้ว ด.ญ.พีรันธร ปิ่นแก้ว ป.6 ไผทอุดมศึกษา 
12. น.ส.อมรรัตน์ แสงวงษา ด.ญ.อชิรยา อวยชัย ป.5 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 
13. นายภาณุพงศ์ สว่างเถ่ือน ด.ญ.รัญชิดา สว่างเถ่ือน ป.4 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
14. นายสุรชัย ชวนงูเหลือม ด.ญ.พีรยากร ชวนงูเหลือม ป.6 ซอยแอนเนกซ์ (กาญจนา 

      ภิเษก 2)  
15. นายสมยศ โอสนานนท์ ด.ญณฐกา โอสนานนท์ ป.4 วัฒนาวิทยาลัย 
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ล าดับที่ ชื่อ  (สมาชิก) ชื่อ  (บุตร) ชั้น โรงเรียน 
16. น.ส.กัญญา ศรีใจยา ด.ช.โยธิน หมอนทอง ป.2 บางชวดอนุสรณ์ 
17. น.ส.กฤตยากรณ ์ โหยหวล ด.ช.นรเศรษฐ ์ บุญม่วง ป.2 บางชวดอนุสรณ์ 
18. นางศิวารินทร์ หมวดทิพย์ ด.ช.พิชญะกฤษฏิ์ หมวดทิพย์ ป.2 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
19. นางพัชรินทร์ แก้วเกตุ ด.ช.ภูรวิัจน ์ แก้วเกตุ ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง 
20. นายขวัญชัย พานิชย์สกุลชัย ด.ช.ชชัชัย พานิชย์สกุลชัย ป.4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราช 

      รังสฤษฎิ์ 
21. น.ส.ธิดาใจ จันทนามศรี ด.ญ.มุจิรานันท์ จันทนามศรี ป.3 ผ่องสุวรรณวิทยาสายไหม 
22. นายประสิทธิ์ แตงเผือก ด.ช.ภูมิภชั แตงเผือก ป.6 บางชวดอนุสรณ์ 
23. นายอัญเชิญ เทียนถาวร ด.ช.ฌองส์ เทียนถาวร ป.4 สวนอักษร 
24. น.ส.กัลยารัตน ์ บุญเนตร ด.ญ.จันทิรา เรืองเวช ป.2 พระวรสาร 
25. น.ส.ศิริพรอุมา คัมภิรารักษ์ ด.ญ.พีรยา คัมภิรารักษ์ ป.4 ศรีเอ่ียมอนุสรณ์ 
26. น.ส.พรพรรณ วีระแพทย์ ด.ญ.ธัญญรัตน์ เอกสุวรรณ ป.1 พัฒนาวิทยาลัย 
27. นายนิเวศน ์ สุขประเสริฐ ด.ช.โชติธนวัฒน์ สุขประเสริฐ ป.4 สมาหารศึกษา 
28. นายอนมุาศ แสนอุตส่าห์ ด.ช.ณัฐชนน แสนอุตส่าห์ ป.3 เพาะปัญญา 
29. นายเฉลิมพล เจริญชีพ ด.ช.ธนดล เจริญชีพ ป.4 สมาหารศึกษา 
30. นายมงคล ทองดีมีศรี ด.ญ.มะลิวัลย์ ทองดีมีศรี ป.4 วัดเขียนเขต 
31. นายสมศักดิ์ มอญพูด ด.ญ.กัญญาณัฐ มอญพูด ป.1 ชุมชนบึงบา 
32. น.ส.วันเพ็ญ เทีย่งบางหลวง ด.ช.พงษธร พุฒทอง ป.3 บางชวดอนุสรณ์ 
33. นายบัญชา ศรีมงคล ด.ช.ปัฐน ์ ศรีมงคล ป.4 วัดสะพาน 
34. น.ส.พิชชาพร แตงเผือก ด.ญ.พิชชานิทัสน์ เวฬุวาปี ป.1 วัดผลาหาร 

   อักษร    
35. นายสุคนธ์ สีหาอาจ ด.ญ.ปาณิสรา สีหาอาจ ป.5 เปรมฤทัย 
36. นายมงคล เพ็ชรจีน ด.ช.ธนเดช เพ็ชรจีน ป.2 ดาราคาม 
37. นางฉันทนา สังสะโอภาส ด.ช.ภูมิภัทร สังสะโอภาส ป.5 พระแม่มารีพระโขนง 
38. น.ส.วิไลวรรณ ประสานทอง ด.ญ.บัณฑิตา แก่อินทร์ ป.6 ดาราคาม 
39. นางชนาพร ฉายอรุณ ด.ช.พนธกร ฉายอรุณ ป.5 อุดมวิทยา 
40. น.ส.อรอุสา โคแสง ด.ญ.ปาริชาติ โคแสง ป.4 วัดผลาหาร 
41. น.ส.สุกันยา อมรกุล ด.ญ.สตรีวงษ์ คงปัญญา ป.5 ชุมชนวัดบางขัน 
42. นายประเสริฐ เกิดทอง ด.ญ.ปานชนก เกิดทอง ป.5 ชุมชนบึงบา 
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ล าดับที่ ชื่อ  (สมาชิก) ชื่อ  (บุตร) ชั้น โรงเรียน 
43. นายประทิน พูลแก้ว ด.ญ.กัญจน์จิรา พูลแก้ว ป.2 บางชวดอนุสรณ์ 
44. นางเดือนเพ็ญ แก่นเพ็ชร ด.ญ.จริญญา แก่นเพ็ชร ป.3 วัดผลาหาร 
45. นางนภาภร หมอนทอง ด.ช.ธ ามรัตน ์ สังข์เจริญ ป.6 บางชวดอนุสรณ์ 
46. น.ส.รัชน ี พุ่มพวง ด.ญ.ลัดดา ปิดประทุม ป.5 ทองพูลอุทิศ 
47. นายชลณที แสงสว่าง ด.ช.ชลภัทร แสงสว่าง ป.1 บางชวดอนุสรณ์ 
48. นายส าราญ สังข์ทอง ด.ญ.อรกัญญา สังข์ทอง ป.4 บางชวดอนุสรณ์ 
49. นายบุญชัย มูดหิน ด.ญ.เบญญาภา มูดหิน ป.4 ดรุณาลัยสุขุมวิท 
50. นายชลิต แย้มนัดดา ด.ช.ณัฐพล แย้มนัดดา ป.6 วัดผลาหาร 

 

2. ประเภททุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
  มีจ านวนสมาชิกยื่นขอความจ านงรับทุนจ านวน  80  ราย  มีผู้ได้รับทุน  50  ราย  ทุนละ  1,500.-  บาท 
รวมเป็นเงินจ านวน  75,000.-  บาท  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ (สมาชิก) ชื่อ (บุตร) ชั้น โรงเรียน 

1. นายพิมล เพ็ชร์สุข ด.ญ.ธันยพร เพ็ชร์สุข ม.2 พระวรสาร 
2. น.ส.ภาวิณี มะมิน ด.ญ.วิภูษิตา โซ๊ะมัน ม.2 สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
3. นางหทัยรัตน์ สอนโยหา นายธราดล สอนโยหา ม.5 อัสสัมชัญธนบุรี 

4. นางพิมพ์พร ค าสดใสกุล ด.ช.ธนพัฒน ์ ค าสดใสกุล ม.3 ปทุมคงคาสมุทรปราการ 
5. น.ส.มานิสา มอญพูด ด.ช.พีรพล แสนบุญ ม.2 ธัญรัตน์ 
6. นางชุติมา ศรีสุข นายเจษฎาภรณ์ ศรีสุข ม.4 หนองเสือวิทยาคม 
7. นางสรวีย์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ น.ส.บุปผกานต ์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ ม.5 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
8. นางสุวัฒนา ศรีเฟือง ด.ญ.สุวภัทร ศรีเฟือง ม.2 ฤทธิยะวรรณาลัย 
9. นางมุจรินทร์ วุฒิกุล ด.ญ.อินทิรา วุฒิกุล ม.3 สตรีสมุทรปราการ 
10. นางสมฤทัย โอสนานนท์ ด.ช.ณฐกฤต โอสนานนท์  ม.1 เซนต์ดอมินิก 

11. นางกังสดาล บุญเฉลิมวิเชียร ด.ญ.วรินทร บุญเฉลิมวิเชียร ม.3 สายปัญญา 
12. นางรสธร ศรีเดือน ด.ญ.กานติมา ศรีเดือน ม.2 สายปัญญารังสิต 
13. น.ส.อรชร กิจการ นายวริทธิ์ มหิกุล ม.6 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ 
14. นางอุไรวรรณ เนินผัน ด.ช.กรรชัย เนินผัน ม.1 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
15. นางนชชนันธ์  รักเหย้า น.ส.ณัฐณิชา รักเหย้า ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
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ล าดับที่ ชื่อ (สมาชิก) ชื่อ (บุตร) ชั้น โรงเรียน 

16. นายวิศิษฐ์ศักดิ์ เพ็ชร์สุข ด.ช.ธนวัฒน์ เพ็ชร์สุข ม.1 มัธยมสังคีตวิทยา 
17. นายนฤเทพ เทียมพันธ์ ด.ญ.กวินนาฏ เทียมพันธ์ ม.3 สารสาสน์วิเทศสายไหม 
18. น.ส.มยุร ี เสือค าราม ด.ช.ภูบดินทร ์ เสือค าราม ม.2 เทพศิรินทร์ 
19. นางวรรณภา ฉ่ าเชิดอนันตกูล ด.ช.ฉัตริน ฉ่ าเชิดอนันตกูล ม.1 สรรพาวุธวิทยา 
20. นายประวงศ์ มณีเลิศรัตนา นายสมัชญ์ มณีเลิศรัตนา ม.4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

      สุวรรณภูมิ 
21. นายสิริวัฒน ์ โกมล ด.ญ.กิติญา โกมล ม.1 พระโขนงพิทยาลัย 
22. นายนิธิพัฒน์ ชิตวงศ ์ น.ส.นัสรียา ชิตวงศ์ ปวช. 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 

      มหานคร 
23. นายณรงค์ บุนนาค น.ส.ณัฐวภิา บุนนาค ปวช. 2 ปัญญาภิวัฒน์ 
24. นายอนุวัฒน์ ยุวนะวณิช ด.ญ.ปุณยาพร ยุวนะวณิช ม.1 เซนต์โยเซฟทิพวัล 
25. นายสุรพล พ่ึงเนตร์ น.ส.ณัชชา พ่ึงเนตร์ ม.6 ปทุมวิไล 
26. นายอนุชา สามิภักดิ์ ด.ช.ชานนท ์ สามิภักดิ์ ม.3 วัดเขียนเขต 
27. นายน้อย ปิดประทุม น.ส.เบญจวรรณ ปิดประทุม ม.4 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
28. นายอ าไพ ใบเตย น.ส.นรมน ใบเตย ม.6 สายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
29. นายเสน่ห์ สาธรรม นายภานุพงศ์ สาธรรม ม.4 พญาลอวิทยาคม 
30. นางประภา วาดเฮ้า นายธนพล วาดเฮ้า ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ 

 พรรณ     พณิชยการ 

31. นางบ ารุง เปลื้องกระโทก ด.ญ.ภัทริน เปลื้องกระโทก ม.2 สายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

32. นางกาญจนา ภาคาแพทย์ น.ส.อรญา ภาคาแพทย์ ม.5 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
33. นางเยาว นิยม ด.ช.อนุพงษ์ นิยม ม.1 ปทุมคงคา 

 ลักษณ์      
34. น.ส.ดวงสุดา ชาลือ ด.ช.นนทวัช กล้าหาญ ม.1 ปทุมคงคา 
35. น.ส.สวุรรณี จันทร์ทอง ด.ญ.อติมา ชิตวงศ์ ม.3 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
36. น.ส.จิราภรณ ์ เมืองโคตร น.ส.จารุวรรณ จ าปางาม ม.5 พระโขนงพิทยาลัย 
37. นางกองทอง แสนค า นายพีรณัฐ แสนค า ม.3 ปทุมคงคา 
38. นายสุทัศน์ รักษาชัด ด.ช.รัชชานนท์ รักษาชัด ม.1 บางสะพานวิทยา 
39. นางพรนภา ทศกรณ์ นายนวมินทร์ ทศกรณ์ ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 
40. น.ส.จอมขวัญ จันท์กะพ้อ ด.ญ.ชลดา ทาสุวรรณ ม.3 เพ้ียนพินอนุสรณ์ 
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ล าดับที่ ชื่อ (สมาชิก) ชื่อ (บุตร) ชั้น โรงเรียน 

41. นางอ่ึง แก้วกัลยา ด.ช.นวพงษ์ แก้วกัลยา ม.3 วัดบางพูน 
42. นางคนึง วัดโพธิ์สุข น.ส.ญาณิศา วัดโพธิ์สุข ม.5 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
43. นายอานนท์ จันทร์ลอย ด.ญ.จิรนันท์ จันทร์ลอย ม.3 สามโคก 
44. นายทวัทชัย อมรกุล ด.ญ.ศศิธร อมรกุล ม.3 ชุมชนวัดบางขัน 
45. น.ส.สุทิศา อมรกุล ด.ญ.วรรณษา เขียวเมือง ม.3 ชุมชนวัดบางขัน 
46. นายเรืองศักดิ์ สีด่าง ด.ช.ปกรณ์ สีด่าง ม.2 ปทุมคงคา 
47. น.ส.จันทร์ฉาย พลอาจ ด.ญ.อรวรา กันภัย ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

      ปทุมธานี 
48. นางบุญเลี้ยง ภูละวงษ์ น.ส.อรพรรณ อยู่แสง ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

      บริหารธุรกิจ 
49. นายประเมษฐ์ โพธิ์ศรี ด.ช.พลธนธรณ ์ โพธิ์ศรี ม.2 สามโคก 
50. นายประจักษ์ ปัจชัยสังข์ ด.ญ.ดาราพรรณ ปัจชัยสังข์ ม.3 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 

 
  สหกรณ์ฯ  จะมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  ดังรายนามข้างต้นในวันประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี  2559 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มกราคม  2560 
 
 

(นายสมยศ  โอสนานนท์) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 


