ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564
ตามที่สหกรณ์ฯ ได้มีประกาศเพื่อรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตร
สมาชิก ประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททุนทั่วไปและทุนเรียนดี
ไปแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการชุดที่ 47 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่
6/47 เมื่อวัน อังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติมอบทุนการศึกษาให้บุตร
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ ร ี จำกั ด
มีรายนามดังต่อไปนี้
ประเภททุนทั่วไป
1. ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 49 ราย
เลขสมาชิก
01165
01215
01271
01401
01444

ชื่อสมาชิก
นายนิพนธ์ เชยเสงี่ยม
นายพจน์เมธี โคตรสุโพธิ์
นางอารีย์ ค้ำชู
นางบุษกร คงสุวรรณ
น.ส. ญาณี พรเลิศทรัพย์สิน

ชื่อบุตรสมาชิก
ด.ช. อัครพนธ์ เชยเสงี่ยม
ด.ช. จิรันตน์ โคตรสุโพธิ์
ด.ญ. กมลพร ใบพักตร์
ด.ญ. พัชรวลัย คงสุวรรณ
ด.ญ. กรองขวัญ สนสมบัติ

เลขสมาชิก
01550
01597
01598
01755
01804
01866
01893
01912
01928
01977
01979
02002
02021
02056
02078
02149
02155
02173
02190
02259
02374
02455
02470
02490
02549

ชื่อสมาชิก
น.ส. พิชฏา ยอดแสง
น.ส. สุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช
น.ส. ดาวใจ ศรีจันทร์
น.ส. จงกล ทิพรังศรี
นายราเชนทร์ วงแหวน
น.ส. สุมิตรา ไวยศิลป์
นายสิทธิศักดิ์ คำอู
น.ส. อรวรรณ ขยันหา
น.ส วัชรา ตาสีมูล
นางมะยุลา เดชศรฐิติวัฒน์
น.ส. ปุณญิศา สายนุ้ย
นายอรรถพงษ์ มาเต
นายณัฐพล ปล่ำภากรณ์
น.ส. มาลิดา หวังวิชา
นางลักษิกา วิสุทธิโชติกุล
นายไพฑูรย์ เซาะจอหอ
น.ส. นัฐติยา สิงห์ลา
น.ส. อดิภา เลิศสมาจาร
นางจินต์วรา ภมรานนท์
น.ส. นันท์นภัส เติมศักดิ์
น.ส. นิตรา พันธุ์อภัย
นายสุเมธ มณีศาสตร์
นางรัชนี รัตนพิไชย
น.ส. ศิรวิ รรณ ลิขิตบรรณศักดิ์
น.ส. เกษร วิน้ ฉ้วน

ชื่อบุตรสมาชิก
ด.ช. วุฒิภัทร ยอดแสง
ด.ช. กันต์พงษ์ พันธ์ประสิทธิ์เวช
ด.ช. ธนพนธ์ สุนทรพจนสัตย์
ด.ญ. พิชญาพร ทิพรังศรี
ด.ช. ฮุสนี่ วงแหวน
ด.ญ. ฮัลวา วงแหวน
ด.ช. เมธาสิทธิ์ คำอู
ด.ช. อติวิชญ์ ผลอินทร์
ด.ญ. พรรณวรา สายนาคำ
ด.ช. ชินกฤต เดชศรฐิติวฒ
ั น์
ด.ญ. อามีรา สายนุ้ย
ด.ช. อดิเทพ มาเต
ด.ช. ปฐวี ปล่ำภากรณ์
ด.ช. ยาบีร พรหมประดิษฐ
ด.ช. ณภัทร วิสุทธิโชติกุล
ด.ช. ณฐพร เซาะจอหอ
ด.ช. ณัฐภูมิ สิงห์ลา
ด.ญ. อภิญญาภรณ์ สุขสายชลธาร
ด.ช. ตีรณ ภมรานนท์
ด.ญ. เฌอฟ้า เติมศักดิ์
ด.ญ. ฮัยฟาร์ พันธุ์อภัย
ด.ญ. สุวพิขญ์ มณีศาสตร์
ด.ญ. ณิชาภา รัตนพิไชย
ด.ช. ฐานปกรณ์ จีระวัฒนพร
ด.ญ. หยกวรางค์ มณีฉาย

เลขสมาชิก
02603
02685
02726
02727
02789
02798
02822
02849
02854
02939
02972
02981
03031
03102
03180
03316
03350
03507
03698

ชื่อสมาชิก
นางปิตณา ธนิตย์ธีรพันธ์
นางกรรณิการ์ ใยบัว
นายนพดล พงษ์สุพรรณ์
น.ส. พันทิวา เลิศพรธนากุล
น.ส. เบญจวรรณ ศรีปานเงิน
น.ส. กมลนัทธ์ พิมที
น.ส. กัลยา ปกป้อง
น.ส. สุมินตรา กุลแสง
นายปริญญา ธงชัย
นายเฉลิมศักดิ์ เจริญสุข
น.ส. อรวรรณ เกิดโภคา
น.ส. จันทิมา ผลโยธิน
น.ส. ไพลิน นิลสิทธิ์
น.ส. บุญนุช ศรีวรวรรณ์
น.ส. รุ่งรวิน บัณฑิตขจร
น.ส. ปัณฑรีย์ มุมาน
น.ส. วรวรรณ สุดสาคร
นายทิวา โอ่งอินทร์
นายสรศักดิ์ ศิริสม

ชื่อบุตรสมาชิก
ด.ญ. ปิติเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์
ด.ช. ธนเดช ใยบัว
ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ พงษ์สุพรรณ์
ด.ญ. ไอรดา สมจิตต์
ด.ช. วนัสบดี ศรีปานเงิน
ด.ช. ภาสวิชญ์ พิมที
ด.ช. ชนวีร์ ดิสโร
ด.ญ. ธัญญรัตน์ ธนะไพรินทร์
ด.ช. ณัฐดนัย ธงชัย
ด.ช. รัชชานนท์ เจริญสุข
ด.ญ. เขมจิรา รัชตศรีประเสริฐ
ด.ญ. ณัฐนันท์ สะมะถะ
ด.ช. สิงหา พันธ์โพธิ์ทอง
ด.ญ. ธวัลรัตน์ หอมกลิ่น
ด.ญ. รณวีร์ บัณฑิตขจร
ด.ช. ปุญญพัฒน์ ถิรฐิติพงษ์
ด.ญ. วรนิดา สุดสาคร
ด.ช. ณฐกร โอ่งอินทร์
ด.ช. ฟาฎิล ศิริสม

ประเภททุนทั่วไป
2. ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 39 ราย
เลขสมาชิก
00606
00712
00807
00824
00944
01039
01103
01116
01188
01207
01212
01292
01418
01435
01462
01468
01518
01585
01590
01689
01697
01718

ชื่อสมาชิก
นายวิวัช ซิ้มประดิษฐ
นายอาจิณ คัดจิรัตน์
นายปรีชา กันทะแก้ว
นายสุชาติ ใบพักตร์
นายธงชัย โพธิ์ทอง
นางวันดี สัญญาวิวัฒน์
นางนภาพร เชี่ยวชาญ
นางจันจิรา อินทร์จันทร์
นางสุภัทรา สมเมือง
นายอุไร ผ่องฉวี
นางเพียงพิศ รอดปาน
นายอภิชาติ กุลไพบุตร
นางกรกนก แตงอ่อน
นายพรศักดิ์ เจริญวนันท์
นางนันณัฐฐ์ จีรภัทร์วรากุล
นางรุ้งเพชร ดอกบัว
นางศศิกานต์ โคตรสุโพธิ์
นายพีระยุทธ ไชยชนะ
นางวัลภา บูรณะสุวรรณ์
น.ส. ระวิวรรณ ระดมสุข
นางธนัญชนก พุ่มพวง
น.ส. พรพิมล ลาลุน

ชื่อบุตรสมาชิก
นายสิริวัชรากร ซิ้มประดิษฐ
นายธนวัฒน์ คัดจิรัตน์
น.ส. ฉัตรนภา กันทะแก้ว
ด.ญ. จิราพัชร ใบพักตร์
นายภูริช โพธิ์ทอง
นายนวสินธุ์ สัญญาวิวัฒน์
ด.ญ. นารา เชี่ยวชาญ
นายสืบสกุล อินทร์จันทร์
ด.ช. ธีรภัทร สมเมือง
ด.ช. ณฐกร ผ่องฉวี
นายเปรม วุฒิสาร
น.ส. อภิญญา กุลไพบุตร
นายกนกไผท แตงอ่อน
ด.ช. ณัฐวัฒน์ เจริญวนันท์
ด.ญ. สิรวิ นิชษา คงอ่อน
ด.ช. ธนันท์รัฐ ดอกบัว
น.ส. พิชชาวีร์ โคตรสุโพธิ์
ด.ช. ภูมิกิติ ไชยชนะ
ด.ช. วรพงศ์ บูรณะสุวรรณ์
นายกฤษณพงษ์ มาลีหวล
ด.ช. ธฤษณัช พุ่มพวง
ด.ช. เยีย่ มยศ คำจันทร์

เลขสมาชิก
01729
01768
01777
01843
01965
01972
01997
02000
02144
02244
02301
02350
02533
02614
02618
03176
03189

ชื่อสมาชิก
นายสมพร เพียรสุขมณี
นางศิริพร สิงห์เรือง
นางรัตนาภรณ์ คุณเจริญ
นายราชศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นางรัตนาภรณ์ แวเจะ
น.ส. มณฑนา หุ่นจินดา
นางภัชรีย์ สุขกันยา
นางพุธทา แก้วศรีใจ
นางวาสนา นาคเกิด
นางสุพัตรา กล่ำดิษฐ์
น.ส. วรณี สายน้ำเขียว
นางวรารักษ์ วิลัย
น.ส. ราตรี รอดแก้ว
ว่าที่ ร.ต. อภิชาต เอมเอก
น.ส. อริศราภรณ์ บรรลุ
น.ส. จริยา ยมเสถียรกุล
น.ส. อังคณา ชาญธัญการ

ชื่อบุตรสมาชิก
ด.ช. ณัฐปคัลภ์ เพียรสุขมณี
ด.ญ. ศุภิสรา สิงห์เรือง
ด.ช. ภัทรพล คุณเจริญ
ด.ญ. แพรไพลิน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ด.ช. ฟาริส แวเจะ
นายจักรภัทร แก้วพันธ์พฤกษ์
นายกิตติบดี สุขกันยา
น.ส. พริมาดา แก้วศรีใจ
ด.ญ. ญาณิศา นาคเกิด
ด.ญ. ธนภรณ์ กล่ำดิษฐ์
น.ส. ชัญญาณ์ภัช ทองสุข
ด.ญ. ณัฐฐาวรุณ วิลัย
ด.ญ. ปุณณดา ธรรมโมหะเว
ด.ญ. เมธาพร เอมเอก
ด.ญ. วริษา มณีศรี
ด.ช. จิรกฤต หาญรัตนกุล
ด.ช. ปิยะณัฐ สังขมาลัย

ประเภททุนทั่วไป
3. ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,500 บาท จำนวน 16 ราย
เลขสมาชิก
00499
00772
00886
00914
01269
01272
01282
01302
01500
01586
01667
01670
02049
02308
03138
03514

ชื่อสมาชิก
นายภิญโญ จันทร์หอม
นายณัฏฐกร อินทร์แก้ว
นายธนพล รอดกุล
นายบุญส่ง เหมวัฒน์
นายกนก แตงอ่อน
นายศุภกร พานิชนอก
นายสิริชัย ศาตศิลป์
น.ส. ธันยารัตน์ รื่นรวย
นายอภิชาติ ไม้น่วม
นางรมณพรรณ ขันทอง
นางหนูจันทร์ ถวิลวงษ์
นางจันทร์แรม แก่นแก้ว
นางวาสนา สิงห์สุมาลี
นางชฎาพร ดำมุณี
น.ส. มลฤดี สุคนธทรัพย์
นางอัจฉรา เอกสมบุญ

ชื่อบุตรสมาชิก
น.ส. พรรณภา จันทร์หอม
น.ส. นภาพร อินทร์แก้ว
นายธนวัฒน์ รอดกุล
นายจิรายุ เหมวัฒน์
น.ส. ว่านทิพย์ แตงอ่อน
น.ส. ชุดา พานิชนอก
น.ส. สรวรรณ ศาตศิลป์
น.ส. สุธาวี สังข์เทศ
น.ส. ธันย์ชนก ไม้น่วม
นายพีรวิชญ์ ขันทอง
นายเจษฎากร ถวิลวงษ์
นายชัชชนินทร์ ลอเพ็ชร
นายสุรวิชญ์ สิงห์สุมาลี
น.ส. สุภณัฐณรรณ ธโนศวรรย์
นายภัทรเมธ นิลโรภาส
นายธนโชติ เอกสมบุญ

ประเภทเรียนดี
1. ระดับประถมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 56 ราย
เลขสมาชิก
00990
01012
01048
01094
01244
01395
01411
01433
01515
01527
01538
01540
01558
01561
01600
01610
01611
01634
01640
01656
01762
01766

ชื่อสมาชิก
นายสิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
นางอุษา ฮัมฟรี่
นายณรงค์เดช จันทวงษ์
น.ส. จรรยา ระวังภัย
นายคมกฤตย์ ชมสุวรรณ
น.ส. อรสร ปรัชญพงศ์
นางพรทิพย์ สิริจุติกุล
น.ส. จิตรา กิจศิโรรัตน์
น.ส. วรรณิดา สุนทรีรัตน์
นางณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล
นางวราภรณ์ พีระสงคราม
นางนิชาภา รัตนอุไร
น.ส. ทิพย์วัลย์ จุลยุเสน
นางดาริษา สายปลื้มจิตต์
น.ส. สุภาพร จันทรมณี
น.ส. นิติมา อัจฉริยะโพธา
นายอนิรธุ ลวดทรง
น.ส. วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา
นายอภิชยั ภัทรนันท์
น.ส. ชาลินี กระจ่างพจน์
นางจิราภรณ์ วงษ์เกิด
นางสุดารัตน์ บุญมาก

ชื่อบุตรสมาชิก
ด.ช. สัณหณัฐ แก้วเกื้อกูล
ด.ญ. แอนนาเบล ฮัมฟรี่
ด.ญ. พรรณษา พิมที
ด.ญ. วิชญาพร ระวังภัย
ด.ช. เจดฎ์ ชมสุวรรณ
ด.ญ. สุพชฌาย์ น้อยพิทักษ์
ด.ญ. วรัมภร สิริจุติกุล
ด.ช. ณภัทร โสภณกุล
ด.ญ. ศศิพัณณ์กร โสภณธรรมภาณ
ด.ช. จุฬณัต จาตุรพิทักษ์กุล
ด.ญ. ฉัตรปวีร์ พีระสงคราม
ด.ญ. มนต์ธีรา รัตนอุไร
ด.ญ. ปัณชญา อาการศ
ด.ช. สายศักดิ์ สายปลื้มจิตต์
ด.ช. ธนชาต ลีอร่าม
ด.ญ. ชนม์ณภัทร ลวดทรง
ด.ช. กรณัฏฐ์ ลวดทรง
ด.ญ. เมธาพร วิศลดิลก
ด.ช. ภูมิ ภัทรนันท์
ด.ญ. ชัญญาภัค เอกบุญญานนท์
ด.ช. วัชรนนท์ วงษ์เกิด
ด.ญ. วณิชนันท์ บุญมาก

เลขสมาชิก
01770
01793
01795
01809
01813
01826
01836
01842
01861
01862
01869
01924
01974
02161
02206
02215
02274
02275
02307
02341
02609
02677
02725
02781
02937

ชื่อสมาชิก
น.ส. ศศิเพ็ญ เหล็กงาม
นายสุเมธ เนติลัดดานนท์
น.ส. ภาสนันทน์ อัศวรักษ์
น.ส. สุพิชฌาย์ เตชะธิติธนวงศ์
นางณัฐนาถ ฟาคุนเด๊ซ
นางเลอสิรี ลิ้มควรสุวรรณ
น.ส. รัชนี ไพศาล
น.ส. เบ็ญจมาส แทนปั้น
นายธีระเดช เจียรสุขสกุล
น.ส. สุขุมาล สาริกะวณิช
นายณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
นางกัญญกมล เขียวหวาน
นายสมเกียรติ ปรัชญาวรากร
น.ส. วราภรณ์ จาตนิล
น.ส. อุมาพร สุภสิทธิเมธี
น.ส. สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร
น.ส. เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์
น.ส. เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ
น.ส.กาญจนา ปะทังวา
นางศิริลักษณ์ คุ้มเมือง
นายเชิดพงษ์ จอมเดช
นางภิญญาภรณ์ บูชาดี
นางสุธีรดา เจียรสุขสกุล

ชื่อบุตรสมาชิก
ด.ญ. วริศรา รัตนบุญกร
ด.ช. ณัฐวรรธน์ เนติลัดดานนท์
ด.ช. พีร์ อรวีระกุล
ด.ญ. ปุณยนุช รีตานนท์
ด.ญ. ศศินา ฟาคุนเด๊ซ
ด.ญ. วาริพณ
ิ ฑุ์ ลิ้มควรสุวรรณ
ด.ญ. ชิโอริ ฮาโตะ
ด.ญ. เมญาวีย์ คำอู
ด.ญ. ณรฎา เจียรสุขสกุล
ด.ญ. ปุณณสา วัชราเรืองวิทย์
ด.ช. จีรภัทร วราภรณ์
ด.ช. เพชรกะรัต เขียวหวาน
ด.ญ. อภิชญา ปรัชญาวรากร
ด.ญ. วราลี อธิสกุล
ด.ช. ธาวิน เฉลิมดิษฐ
ด.ช. กฤตธนัช นันสะอาง
ด.ช. กฤชฎ์ ชมสุวรรณ
ด.ช. เมธาพัฒน์ ทรัพย์นิธิ
ด.ญ. กัญญาวีร์ คุณมั่น
ด.ญ. ศรุตา คุ้มเมือง
ด.ช. เชาว์ จอมเดช
ด.ช. ภูริ บูชาดี
ด.ญ. รุรฎา เจียรสุขสกุล
นางสุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน ด.ญ. สิริกัลยา ธนทรัพย์สิน
น.ส. พริมา พรอนุรักษ์
ด.ญ. ณภัทร เทพภูษาวัฒนา

เลขสมาชิก
03013
03109
03199
03227
03244
03274
03315
03569
03626

ชื่อสมาชิก
นางภีรดา ศุภนาม
น.ส. วรารัตน์ น้อยอำแพง
นายธนากร อุ่นเจริญ
น.ส.สุรีรัตน์ เหมือนปิ๋ว
นางอัจฉรียา ทองสัมฤทธิ์
นายสนติพีร์ เอมมณี
น.ส. มณฑาทิพย์ คำติ
นายยุทธนา ลิลา
นางพชรมน ชุดเจือจีน

ชื่อบุตรสมาชิก
ด.ญ. กัญพัชญ์ ศุภนาม
ด.ญ. กมลวรรณ อุ่นเจริญ
ด.ญ. ธัญญรัตน์ อุ่นเจริญ
ด.ช. พรกรัณย์ บุญยวรรณ
ด.ญ. มิชญา ทองสัมฤทธิ์
ด.ญ. ภัคธีมา เอมมณี
ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ฤกษ์สมโภชน์
ด.ญ. ปุณยนุช ลิลา
ด.ช. นิพิฐพนธ์ ชุดเจือจีน

ประเภทเรียนดี
2. ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,500 บาท จำนวน 53 ราย
เลขสมาชิก
00632
00732
00748
00760
00849
00867
00945
00975
00987
00998
01005
01034
01037
01040
01172
01277
01284
01369
01377
01389
01420
01436

ชื่อสมาชิก
นายทวีวัฒน์ สุภารส
นายวิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
นายสมบุญ เจริญวิไลศิริ
นางสุทิพา แซ่ตัน
นายกนก ทัศนาเอี่ยม
นายทองชาย พิมพ์แดง
นางจิดาภา ศรีชุมพวง
นายณรงค์ อนันสุข
นางพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา
นางสุธีรา บรรจง
นางดรุณี พินิจ
นางถิรดา ยุกตะนันท์
นาง มะลิวรรณ ขุนแทน
นางรัตน์ฐาน์อร อาชีวระงับโรค
นางพิไล ยิ้มละมัย
นายพิเชษฐ์ พินิจ
น.ส. ผ่องเพ็ญ จิตอารียร์ ัตน์
นายสุรัตน์ เพชรนิล
นางปานจันทร์ ศรีจรูญ
นายธำรงรัตน์ อมรรักษา
น.ส. รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์
นางศิริพร ชะนะรอด

ชื่อบุตรสมาชิก
นายณัฐดนัย สุภารส
ด.ญ. ขวัญจันทร์ ศรีสุรภานนท์
ด.ญ. กวินนา เจริญวิไลศิริ
ด.ญ. ณกัญญา คำมะนา
น.ส. สุพิชฌาย์ ทัศนาเอีย่ ม
ด.ญ. ศรัญญา พิมพ์แดง
นายภูรินท์ ศรีชุมพวง
ด.ญ. อภิชญา อนันสุข
น.ส. นภัสนันท์ ดิลกพัฒน์พงศา
นายภูมริ พี บรรจง
นายดรัณภพ พินิจ
นายศุภกฤต ยุกตะนันท์
ด.ช. เอกตะวัน ขุนแทน
น.ส. กัลยกร อาชีวระงับโรค
ด.ญ. ปนัดดา โพธิ์งาม
ด.ญ. ดารันฎา พินิจ
ด.ช. ณัฐพงษ์ เสรีวิวัฒนา
ด.ญ. ณภัทร เพชรนิล
น.ส. เติมฝัน ศรีจรูญ
ด.ช. ปิติกร อมรรักษา
น.ส. เอมสิณี ดำรงจริยาสีห์
ด.ญ. ธัญชนก ชะนะรอด

เลขสมาชิก
01452
01459
01537
01555
01556
01576
01578
01582
01606
01652
01688
01713
01753
01892
02017
02200
02247
02286
02334
02388
02485
02526
02588
02592
02944

ชื่อสมาชิก
นางนฤมล วัฒนพงศกร
น.ส. ภาวิณี พัฒนจันทร์
นายปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
น.ส. รุ่งนภา คำภัยวงษ์พิทักษ์
นางกนกวรรณ สุวรรณเทวรูป
นางปัญจลักษณ์ ธาดาวุธ
นายธีระศักดิ์ หมากผิน
นางพัชรินทร์ โสฬส
นายอนวัช พินิจศักดิ์กุล
นายสมนึก จารุดิลกกุล
น.ส. อิสรียา ไข่ม่วง
นางวาสนา มานิช
นายวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์
น.ส. รัตนา เชยเสงี่ยม
นางณภัทร ทองเหลือง
นางวารุณี บินมะหะมุด
นางอุทัยวรรณ นิลกระจ่าง
นางพรรณิภา บัวยอม
นายกชเหม กมลวิทย์
นางกมลธร จรัลรัมย์
นายชลเมธ อาปณิกานนท์
นางกุสุมา บุหงาแดง
นางเพชรมณี แก้วเนตร
นางสาริศา ทับทอง
นางประภัสสร วงษ์ดี

ชื่อบุตรสมาชิก
นายธีรภัทร ชาญศรีภิญโญ
ด.ญ. ธันวรักษ์ หิรัญชัยพฤกษ์
ด.ญ. ปุญญภัสร์ เติมสุขสวัสดิ์
ด.ช. ณัฐนันท์ จันทร์ฉวี
นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณเทวรูป
น.ส. ธีรกานต์ ธาดาวุธ
นายภาวิช หมากผิน
ด.ญ. ภัทรนิชา โสฬส
นายชัยวัฒน์ พินิจศักดิ์กุล
นาย สิรภพ จารุดิลกกุล
ด.ญ. ศุภจิรา อนามธวัช
น.ส. ญาณี มานิช
ด.ญ. จีซู ยุน คำวิลัยศักดิ์
ด.ญ. พิมพ์รัตน์ สวัสดี
ด.ญ. เมธาวี ทองเหลือง
ด.ญ. วริศรา บินมะหะมุด
น.ส. พรพิมล นิลกระจ่าง
น.ส. สิริรัช บัวยอม
นายธนภัทร กมลวิทย์
ด.ช. ณัฐภัทร จรัลรัมย์
ด.ช. ชยณฐ อาปณิกานนท์
ด.ช. วุฒิภัทร บุหงาแดง
น.ส. ไพลิน แก้วเนตร
น.ส. ปวริศา ทับทอง
น.ส.ณัฐวดี วงษ์ดี

เลขสมาชิก
03041
03318
03320
03321
03624
03705

ชื่อสมาชิก
นายธานี ธาดาวุธ
นางจีราวรรณ์ หาญสิทธิสุนทร
นายศักดิ์ศิพงษ์ ฤกษ์สมโภชน์
นายสุจินต์ หาญสิทธิสุนทร
น.ส. สิริลดา กลิ่นอุไทย
นายชาญชัย เตชะวัชราภัยกุล

ชื่อบุตรสมาชิก
ด.ญ. จินต์จฑุ า ธาดาวุธ
ด.ช. ภาวิน หาญสิทธิสุนทร
น.ส. ณัฎฐ์ภทั ร์ ฤกษ์สมโภชน์
ด.ญ. พลอยพิชชา หาญสิทธิสุนทร
ด.ญ. วิสา กลิ่นอุไทย
ด.ช. ณัฐวินฐ์ เตชะวัชราภัยกุล

ประเภทเรียนดี
3. ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 25 ราย
เลขสมาชิก
00660
00665
00681
00687
00809
00971
00988
01049
01080
01109
01141
01163
01226
01374

ชื่อสมาชิก
นายสุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ
นายกนก รัตนะกนกชัย
น.ส. ชนม์นิภา กิจสุวรรณวงศ์
น.ส. กิตติรัตน์ ตั้งรัตนสุนันท์
นางวิราทิพย์ ดามาพงษ์
นางกนกพร สุวรรณมาตร์
นายชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
นายอาทร สังขสมิท
นายวิเชียร ชุติมาสกุล
น.ส. มยุรี หาญสุภานุสรณ์
นายชำนาญ รัศมี
นางสุปราณี พานิชนอก
นางสมศรี บินรามัน
นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

ชื่อบุตรสมาชิก
นายศรัทธา ธงถาวรสุวรรณ
นายกฤตานน รัตนะกนกชัย
น.ส. ชญาภรณ์ กรุยทอง
น.ส. ณัฐพัชร์ ตั้งรัตนสุนันท์
น.ส. ธนพร ดามาพงษ์
นายอภินัทธ์ สุวรรณมาตร์
น.ส. กาญจนันท์ ตั้งดวงดี
นายรวิพล สังขสมิท
นายจีรภาส ชุติมาสกุล
นายภูริ กิตติเดชาชาญ
น.ส. ปรียาภรณ์ รัศมี
น.ส.อภิชญา พานิชนอก
น.ส. ภิรดา บินรามัน
นายสิริบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

เลขสมาชิก
01385
01392
01407
01528
01533
01625
02231
02356
02562
03575
03634

ชื่อสมาชิก
นางธารารัตน์ มีแต้ม
นายชัชวาล ศิริพันธุ์
นายสุรพล บุญลือ
นางฤดี ชุติจิรนาท
นายอัศวิน มีชัย
นางจุรีพร กาญจนการุณ
น.ส. สุกัญยา เมฆแช่ม
น.ส. เยาวลักษ์ สำลี
นางวิภาพรรณ อ่อนประทิน
นางชุติมา เครือภู่
น.ส. รัตนา ชิมอิ่ม

ชื่อบุตรสมาชิก
น.ส. ไพลิน มีแต้ม
น.ส. ปาณิศา ศิริพันธุ์
น.ส. สุจารี บุญลือ
น.ส. ดาริกา ชุติจิรนาท
นายจิรพัส มีชัย
น.ส. ฝนทิพย์ อนุนันตกุล
น.ส. ญาณิศา จิรชาคริต
น.ส. ปฏิญญา แซ่เตีย
นายทฤษฎี อ่อนประทิน
น.ส. สวิชญา เครือภู่
น.ส. ศิริโฉม ชิมอิ่ม

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
สหกรณ์ฯ จึงขอยกเลิกการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ (เล่มสีแดง) ของสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

( ดร. กิจจา เทพศิริ )
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด

