
 
  
 
 

ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด 
เรื่อง  รำยช่ือบุตรสมำชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมกำรศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

 

 
   

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ 
จ านวน ๖๐ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี จ านวน ๓๐ ทุน และประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา จ านวน ๓๐ ทุน และก าหนดวันยื่นขอรับทุน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น 

 

บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๔๔ ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
รายชื่อตามเอกสารแนบ 

  

สหกรณ์ฯ ก าหนดมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกดังกล่าวในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 
และให้ผู้มีชื่อได้รับทุนส่งเสริมการศึกษามารับด้วยตนเอง โดยแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  

 
      (นายองอาจ  ฤทธิพลเดช) 

                                              ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

รำยช่ือผู้ได้รับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

ประเภททุนเรียนดี จ านวน ๓๐ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เปน็เงิน ๙๐,๐๐๐ บาท มีรายชือ่ดังต่อไปนี้ 
 

 ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล บุตรสมำชิก 
ผู้ขอรับทุน 

ระดับชั้นกำรศึกษำ โรงเรียน ผลกำรเรียน 

๑ เด็กชายธราเทพ  ศรีเวียง ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ๔.๐๐ 
๒ เด็กหญิงธนภร  เจริญสุข ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาฯ  ๔.๐๐ 
๓ เด็กหญิงนิศากร  เนื่องค าอินทร์ ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพันธะวัฒนา ๔.๐๐ 
๔ เด็กชายพันธ์สิงห์  โชติช่วง ประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนพันธะวัฒนา ๔.๐๐ 
๕ เด็กหญิงวัลลภา  แก้วกันไทย ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดกลาง สิงห์บุรี ๔.๐๐ 
๖ เด็กชายก้องภพ  วิเศษฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ๔.๐๐ 
๗ เด็กชายภูมิกิติ  กายข าสิทธิกุล ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ๔.๐๐ 
๘ เด็กชายปุณณภพ  แสนสอน ประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเมืองเลย ๔.๐๐ 
๙ เด็กชายปณิธาน  เปรมเจริญ ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนราชวินิต ๔.๐๐ 

๑๐ เด็กชายวริษฐ์  สองเป็ง มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี ๔.๐๐ 
๑๑ เด็กหญิงมนัสพร  โตเหี้ยม ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรยีนวัดเบญจมบพิตร ๔.๐๐ 
๑๒ เด็กหญิงสุกฤตา  แสงจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรยีนอนบุาลบางมลูนาค "ราษฎร์อุทิศ" ๔.๐๐ 
๑๓ เด็กหญิงกุลวรินทร์  แทบทาม ประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนก าพ้ีเกล่ากาเจริญศิลป์ ๔.๐๐ 
๑๔ เด็กหญิงกมลพรรณ  บัณฑิตทัศนานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี ๓.๙๕ 
๑๕ เด็กหญิงณัฐฐาภัคร์  พูพานเพิง ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ๓.๙๕ 
๑๖ เด็กหญิงวิชญาดา  คงเกิด ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนราชวัตรวิทยา ๓.๙๔ 
๑๗ เด็กหญิงชัชนท  สุทธิโก มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย ๓.๙๓ 
๑๘ เด็กชายวิธวินธ์  ศิลปกันตัง ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ๓.๙๓ 
๑๙ เด็กหญิงอริสา  แสงพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนหอวัง ๓.๙๓ 
๒๐ นางสาวณัฐณิชา  อินทรแพทย์ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรยีนวัดเขมาภิรตาราม ๓.๙๑ 
๒๑ เด็กหญิงปวริศา  ทองปลูก ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) ๓.๙๑ 
๒๒ เด็กชายธันวา  จูมดอก ประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนราชวินิต ๓.๙๑ 
๒๓ เด็กหญิงพิณภัทร  กล้าณรงค์ ประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนการัญศึกษา นนทบุรี ๓.๙๐ 
๒๔ เด็กชายอีรสลาน  สุหลง ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ๓.๘๖ 
๒๕ เด็กชายชวกร  บุญรอดฤทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ๓.๘๓ 
๒๖ เด็กหญิงณัฐภัสสร  แก้วใส ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพันธะวัฒนา ๓.๘๑ 
๒๗ เด็กชายธนเดช  ชัยรมณ์ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตราชภัฎสวนสุนนัทา ๓.๘๑ 
๒๘ เด็กชายภาสวิชญ์  พลายพงษา ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนราชวินิต ๓.๘๐ 
๒๙ เด็กหญิงชญานิศ  สัตยชัยวรรณ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนราชวินิต ๓.๗๔ 
๓๐ นางสาวสุดารัตน์  กาญจนพานิช ปริญญาตรี ปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ๓.๗๐ 



- ๒ - 
 
ประเภททุนสนับสนุนกำรศึกษำ จ านวน ๓๐ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท 
มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล บุตรสมำชิก 
ผู้ขอรับทุน 

ระดับชั้นกำรศึกษำ โรงเรียน 

๑ นางสาวกัญญาณัฐ  ผูกพัน ปวช. ๑ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒ เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงทอง ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 
๓ เด็กหญิงจิรมณ  ลาภสุนทรพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 
๔ เด็กชายศุภณัฐ  เขียวฉะอ้อน ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม 
๕ เด็กชายฉัตรบดี  สุขสวัสดิ์ ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนราชวัตรวิทยา 
๖ นายพุทธิพงศ์  สังข์พิชัย ปวส. ๑ วิทยาลัยพาณิชยการราชด าเนิน 
๗ เด็กหญิงอโนมา  ดาแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 
๘ เด็กชายณัฎฐวัฒน์  ไสยสนิท มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 
๙ เด็กชายปราชญ์  สารพัดวิเศษ ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดบางปะกอก 

๑๐ เด็กหญิงลักษิกา  กลิ่นอินทร์ ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสัจจพิทยา 
๑๑ นางสาวกัญญ์ชิสา  สู่ศิริ ปริญญาตรี ปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑๒ นางสาววันเพ็ญ  บัวทอง ปวส.๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 
๑๓ เด็กชายปริญญา  เดชมนตรี ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 
๑๔ เด็กชายสุภัตต  ธรรมเพชร มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
๑๕ เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์ทอง ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดทองสุทธาราม 
๑๖ เด็กชายศิวนาถ  วรนุช ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนมณีวัฒนา 
๑๗ เด็กหญิงศลิษา  โปณะทอง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 
๑๘ เด็กชายชนาธิป  อมาตรเสนา มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสิงห์บุรี 
๑๙ นางสาวพรเพ็ญ  ตระกูลอ านวยผล มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
๒๐ เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทร์จันทร์ ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสารสาส์วิเทสเพชรบุรี 
๒๑ นางสาวเจตปรียา  เอกอนงค์ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
๒๒ เด็กชายสรภพ  ดิษยพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาฯ  
๒๓ นายบุญญาพัฒน์  เกตุจรัส ปริญญาตรี ปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๒๔ นายกษิดิ์เดช  เดชแดง ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 
๒๕ เด็กหญิงจิรฐิตา  ค้ าจุน ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 
๒๖ เด็กหญิงวรรณิดา  จันทร์แดง ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนราชวัตรวิทยา 
๒๗ นายเสฎฐวุฒิ  หารธูปพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
๒๘ เด็กหญิงสุชาดา  สุดตา ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
๒๙ เด็กชายชยณัฐ  กวินปกรณ์ ประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทราบอนุสรณ์) 
๓๐ เด็กหญิงวาสนา  ปัญญาเครือ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 

 
 



 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรมอบทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด  

วันจันทรท์ี่  ๑๐  มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมหมำยเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อำคำรสุขประพฤติ ถนนประชำชื่น 

 

************************************** 
 
 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ นำฬิกำ - นักเรียนลงทะเบียนเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ 
 
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๐ นำฬิกำ - ประธานอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  

  กล่าวรายงานทุนส่งเสริมการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒  
 
๐๙.๔๐ - ๑๐.๐๐ นำฬิกำ - ประธานกรรมการ กล่าวเปิดงาน 
 
๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๕ นำฬิกำ - ประธานกรรมการ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ นำฬิกำ  - ผู้แทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ 

- คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด    
 และนักเรียนที่เข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ถ่ายรูปร่วมกัน   
 
 

************************************** 
 
หมำยเหตุ ๑. การแต่งกายนักเรียนที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา 

๒. กรณีไม่มีนักเรียนเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ตามก าหนดการดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันควร 
ถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน 

 
 
 
 


