
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จ ากัด 
ที่  16/2565 

เรื่อง  ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ าปี 2565 
 

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด ชุดที่ 35 ครั้งที ่10/2565  
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ าปี 2565  จ านวน  59 ทุน  เป็นจ านวนเงิน  
79,500 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ดังนี ้
 

1. ประเภททุนการศึกษาระดบัชั้นประถมศกึษา 
  จ านวน  18  ทุน  ทนุละ  1,000 บาท  รวมเป็นเงิน  18,000 บาท   
 

ล าดับที ่ ชื่อ  (สมาชิก) ชื่อ  (บุตร) ชั้น โรงเรียน 
1. น.ส.พิมอัปสรณ์ สวัสดิรักษ ์ ด.ช.สืบสวัสดิ ์ สวัสดิรักษ ์ ป.6 วัดลาดสนุ่น 
2. น.ส.ดารารัตน์ ก่ าเสริฐ ด.ช.ณัฏฐ์ชวัญญ ์ เพียช่อ ป.1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์
3. นางน้ าผึ้ง มะระทา ด.ญ.กรณิศ มะระทา ป.2 กฤตศิลป์วิทยา 
4. นายพิสิษฐ ์ อธิปัญญากุล ด.ช.พุฒิเมธ อธิปัญญากุล ป.2 บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต 
5. น.ส.ณัฐภัสสรฐ ์ น้ าทิพย ์ ด.ญ.ศิริภัสสร น้ าทิพย ์ ป.5 วัดลาดสนุ่น 
6. น.ส.สมใจ สิริตระการกิจ ด.ญ.กัณฑพัชญ ์ เขื่อนเพชร ป.3 สาธติมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว.บางนา  

7. น.ส.สุพัตรา ยอดจักร ด.ช.คุณัญพงษ ์ บุญร่วม ป.4 ธัญวิทย ์
8. น.ส.วลัยลักษณ ์ เพียรชัย ด.ญ.สกุนตลา เพียรชัย ป.5 อนุบาลกิติยา 
9. น.ส.อารีรัตน ์ สุจิรปัญญา ด.ญ.อริสรา เจียรณ์มงคล ป.1 กสิณธรเซนต์ปเีตอร ์
10. นายโชคชัย แสงมงคล ด.ช.ช่วงโชติ แสงมงคล ป.6 อโศกวิทย์อ่อนนุช 
11. น.ส.พัชราภรณ์ ไวยกิจจา ด.ญ.ดาริน ไวยกิจจา ป.1 ธัญวิทย ์
12. น.ส.ปรีดาภรณ์ ตุ้มนิลกาล ด.ช.ณคพศ ตุ้มนิลกาล ป.1 บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 
13. น.ส.สุนิสา สอนธรรม ด.ญ.ดวงพร เทพณรงค์ ป.4 พระหฤทัยนนทบุร ี
14. น.ส.นงนุช อู่คชสาร ด.ญ.ณิชาพร สังข์ทอง ป.6 บางชวดอนุสรณ ์
15. นายณัฐ ทุมมานนท ์ ด.ช.ณดล ทุมมานนท ์ ป.4 โชคชัยรังสิต 
16. น.ส.มานิสา มอญพูด ด.ช.ภูวดล  แสนบุญ ป.4 ปิยวัฒนศาสตร ์
17. นายณรงค์ บุนนาค ด.ช.ธนวรรธน์ บุนนาค ป.3 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
18. น.ส.มะลิวรรณ ์ คนไว ด.ช.ธนากร จันวัน ป.4 อนุบาลบ้านเด็กยศวดี 
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2. ประเภททุนการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา 
  จ านวน  41  ทุน  ทนุละ  1,500.-  บาท  รวมเป็นเงิน  61,500.-  บาท   
 

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

1. นางวงษ์ทอง วิมลภักด์ิ นายชยพล วิมลภักด์ิ ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร 
2. นางสุวัฒนา ศรีเฟือง นายพลภูมิ ศรีเฟอืง ม.5 ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
3. น.ส.ธิดาใจ จันทนามศร ี ด.ญ.มุจิรานันท์ จันทนามศร ี ม.3 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 
4. นางพิมพินี ด าสงค์ น.ส.สิริพิมพ ์ ด าสงค์ ม.5 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
5. นางมุจรินทร์ วุฒิกุล ด.ช.อดิศวร วุฒิกุล ม.3 สมุทรปราการ 
6. นางสุจิตรา สีหาอาจ น.ส.ปาณิสรา สีหาอาจ ม.5 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
7. นางสมฤทัย โอสนานนท ์ น.ส.ณฐกา โอสนานนท ์ ม.4 พระหฤทัยคอนแวนต ์
8. นางกุสุมา เทียมพันธ์ นายภูมิรพ ี เทียมพันธ์ ม.5 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
9. นางกังสดาล บุญเฉลิมวิเชียร ด.ญ.กรณ์ภัสสร บุญเฉลิมวิเชียร ม.2 สตรีวดัมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

10. นางกัญณิกา เพชรแสง นายภูมิมนัส เพชรแสง ม.6 เตรียมอุดมศึกษา 
11. น.ส.พรพรรณ วีระแพทย ์ ด.ญ.ธัญญรัตน ์ เอกสุวรรณ ม.1 สายปัญญารังสิต 
12. นางขนิษฐา ยารักษ ์ ด.ช.ทัตพงศ์ ยารักษ ์ ม.2 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 
13. น.ส.วรวรรณ เชาวนศิริกิจ ด.ญ.กัลยรักษ ์ อเนกะเวียง ม.2 สารสาสน์วิเทศสายไหม 
14. นายสิทธิพงษ ์ เปรมประพันธ์ นายเปรม เปรมประพันธ์ ม.4 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
15. นางศรีสกุล เปรมฤทัย น.ส.กุลกิตติยา เปรมฤทัย ม.6 หอวัง 
16. น.ส.ธชาพิมพ์ อานพินิจนันท ์ ด.ญ.พิมพ์ธชา สิทธิเขตรกรรณ์ ม.3 สตรีนครสวรรค์ 
17. น.ส.พลอยนภัส ชวาลธนานนท์ นายภูเบศ ศิวเมธากุล ม.6 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 
18. นายปริวัตร สิงห์แก้ว ด.ญ.ภัทรมน บุณยวัชระ ม.2 สาธติพิบลูบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา 

19. นายสุรชัย ชวนงูเหลือม น.ส.พีรยากร ชวนงูเหลือม ม.6 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 
20. น.ส.ขวัญจิต ไตรโพธิ์ น.ส.ญาดา ยิ้มงาม ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
21. นายส าราญ สังข์ทอง น.ส.อรกัญญา สังข์ทอง ม.4 ธัญรัตน ์
22. น.ส.นันท์นภัส สุวรรณสัมพันธ ์ นายปัณณ ์ ฉัตรชัยอนันต ์ ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
23. นายไพสิษฎ ์ แก้วศรีเกต ุ ด.ช.ปภาวิน แก้วศรีเกต ุ ม.3 ลาซาล (บางนา) 
24. นางมนพร ฤทธิ์มหันต ์ น.ส.เพ็ญชิสา ไม้น้อย ม.5 ดอนเมืองจาตุรจินดา 
25. นางนวลจันทร์ คงสุจริต ด.ญ.เบญญาภา คงสุจริต ม.3 เกตุพิชัยวิทยา สระบุร ี
26. น.ส.ฐิติรัฐ เกิดศิร ิ ด.ญ.จอมขวัญ เกิดศิร ิ ม.3 วชิรธรรมสาธิต 
27. น.ส.อมรรตัน ์ แสงวงษา น.ส.อชิรยา อวยชัย ม.5 น้ าพองศึกษา 
28. น.ส.วันเพ็ญ สุจวิพันธ์ น.ส.พิมานมาศ สุจวิพันธ์ ม.6 พระโขนงพิทยาลัย 
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ล าดับที ่ ชื่อ (สมาชิก) ชื่อ (บุตร) ชั้น โรงเรียน 

 

29. นายสุชิต ชื่นโชติ นายธนชัย ชื่นโชติ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

30. น.ส.วิภารัตน์ นราหล า นายไกรวิชญ์ นราหล า ม.4 เทศบาลท่าโขลง 1 
31. นางสุดารัตน์ มูดหิน น.ส.เบญญาภา มูดหิน ม.4 นารีรัตน์ แพร ่
32. น.ส.สินธ์วิมล พรายเพ็ชร์น้อย ด.ช.อภินพ พรายเพ็ชร์น้อย ม.1 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 

33. นายมงคล ทองดีมีศรี น.ส.เบญจวรรณ ทองดีมีศรี ม.5 วัดเขียนเขต 
34. นายบอย นราหล า นายสรวิศ นราหล า ม.6 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
35. นายอนุชา คงสมทอง ด.ญ.ชลลดา คงสมทอง ม.3 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 

36. นางฉันทนา สังสะโอภาส นายภูมิภัทร สังสะโอภาส ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

37. นางส าเนียง เจริญชีพ นายธนดล เจริญชีพ ม.4 พระโขนงพิทยาลัย 
38. นายสุริยนต์ พุ่มสุข น.ส.สุภาลักษณ ์ พุ่มสุข ปวช.2 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
39. นายนิเวศน ์ สุขประเสริฐ นายโชติธนวัฒน์ สุขประเสริฐ ม.4 พระโขนงพิทยาลยั 
40. นายส าราญ บุญบาง ด.ญ.สุชญา บุญบาง ม.2 หนองบัว 
41. นางเยาวลักษณ์ นิยม นายพีรพล นิยม ม.3 ปทุมคงคา 

       

 
    

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  ธันวาคม  2565 
 
 

(นายศุภเจตน์   จันทร์สาส์น) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 


