
  

 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ์ 

ประจ าปี 2561 
 
 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ได้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เพื่อ
เป็นทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2561   เป็นเงิน  600,000 บาท และเงินทุนคงเหลือ
จากปี 2560  เป็นเงิน 57,500 บาท  รวมเงิน  657,500 บาท นั้น คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ ได้
พิจารณาจัดสรรโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุม คร้ังที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ให้จัดสรรทุนส าหรับบุตรสมาชิกที่ก าลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ระดับ
ปริญญาตรี   เป็นทุนสงเคราะห์     จ านวน   480  ทุน ๆ ละ 1,300 บาท    เป็นเงิน  624,000 บาท  โดยมีรายชื่อ
ผู้ได้รับทุน ดังนี ้
ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก 

 ส านักงานอธิการบดี ท่าพระ,ตลิ่งชัน 16 น.ส.วราภรณ์  แซ่ลิ้ม 
1 นางทัตพิชาภรณ์  อนันตวิรุฬห์ 17 นางสุมณฑา  เสรีวัตตนะ 
2 นายสรวิศ  คุ้มภัย 18 นางจินตหรา  สงวนพันธุ์ 
3 นางสุกัญญา  ต่อทรัพย์สิน 19 นางไพลิน  ดอกบัวงาม 
4 นางปัญจรัตน์  สุคนธลักษณ์ 20 นางอังสนา  มิ่งอารีวาณิช 
5 นางนิรบล  ต้นวงศ์ 21 นางเดือนเพ็ญ  มงคลการ 
6 น.ส.เกษณีย์  วันศรี 22 นางธารทิพย์  กลิ่นเปี่ยม 
7 น.ส.สุชัญญ์ญา  บุญเกิด 23 นายวัชรินทร์  จั๊บโกรย 
8 นางยุพิน  หลายชั้น 24 นายประสิทธิ์  ส้มเต้ีย 
9 นางกัญญารัตน์  บุญประกอบ 25 นางฐิติรัตน์  โปซิว 
10 นางพิน  คเชนทรก าแหง 26 นายธวัชชัย  สนธิพร 
11 นางดุษณี  คล้ายปาน 27 นายวรากรณ์  ปานบุนยืน 
12 นางจุฑารัตน์  แก้วโหมดตาด 28 นายทวีศักดิ์  สุขนิรันดร์ 
13 นางอ านวย  ช่วยพันธ์ 29 นายพลดนัย  ประเสริฐสังข์ 
14 นายจารึก  จ่ากลาง 30 น.ส.วิมลณัฐ  ชุ่มคุมสิน 
15 น.ส.กฤติญา  จันทพันธ์ 31 นายจตุรงค์  เชียรประภา 



  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก 
32 นายภักดี  สัญญะโรจน ์ 63 นางศศิรินทร์  รัตนไชย 
33 นายจ าลอง  แก้วนิ่ม 64 น.ส.นงลักษณ์  ธัญญเจริญ 
34 นายเกษมศักดิ์  ทิพสุภา 65 น.ส.ศิริลักษณ์  นิ่มนวล 
35 นายนพรัตน์  ทารอด 66 นางลภัสรดา  ทองผาสุก 
36 น.ส.หงสรถ  อ่วมจุก 67 น.ส.มินตา  วงษ์โสภา 
37 นางจินดารัตน์  เปล่งผึ่ง 68 น.ส.จิราภรณ์  ทองแกมแก้ว 
38 น.ส.สุดารัตน์  จันทร์พุธ 69 นางศศิวิมล  สันติราษฎร์ภักดี 
39 นางกฤษณา  สุภชัยพานิชพงศ ์ 70 น.ส.จุฬาพร  พุทธิพงษ์ธนกุล 
40 นางศันสนีย์  สิทธิศักดิ์ 71 น.ส.ปาริฉัตร  วิทโยดม 
41 น.ส.หทัยชนก  แจ่มถิ่น 72 นางกนกพร  เจริญวงษา 
42 นายสมนึก  ค าแสน 73 น.ส.ศิริพร  สวายพล 
43 นางกรรยา  ดอกกลอย  คณะจิตรกรรมฯ และคณะโบราณคดี 

44 นางนพรัตน์  มีศร ี 1 นายสุรพล  ค านับภา 
45 นายวีรยุทธ  อาจเยี่ยม 2 นางรฐา  ค าชมภู 
46 น.ส.ชลธิชา  บุญยเลขา 3 นายประเสริฐ  อานนท์ 
47 นางนพกมล  พิศาลไกรกิตติ 4 นางรัตนา  สังข์ศิริ 
48 นางพรทิพา  เชยอักษร 5 นายประวัสส์  พึ่งฉิ่ง 
49 น.ส.ลลวรรณ  เปรมประเสริฐ 6 นางจินต์ภาณี  เอ่ียมท่า 
50 น.ส.พาฝัน  นุหัง 7 นายอนันท์  ใจทัน 
51 นายธีรวุฒิ  ธีรธ ารงสุข 8 นายนพฤทธิ์  ฤกษ์บวร 
52 น.ส.ขนิษฐา  โตบ้านแพ้ว 9 นายสุชาติ  เจริญทิพย์ 
53 นางปลีลา  เอ่ียมส าราญศิริ 10 นายธนภัทร  แก้ววิไล 
54 นายสุรพล  งามอาการ 11 นายธีระ  หมื่นที 
55 นายนราพันธ์  บุญประคอง 12 น.ส.พรสุข  ติ่งสูงเนิน 
56 นางวารุณี  ศิลาทอง 13 นางพิมพ์ชญา  สมมาก 
57 น.ส.ศิริรัตน์  ไชยพงษ์ 14 น.ส.ณิชาภัทร  แจะจันทร ์
58 นางเบ็ญจพร  โรจนวิภาต 15 นางฆนรส  เตชะประทีป 
59 นางประไพพรรณ  ข าภาษี 16 นายรุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง 
60 น.ส.พรชนก  คล้ายนาค 17 นางเรณุกา  มามาก 
61 น.ส.ชไมพร  ผาดศรี 18 นายอุเทน  ศรีกรด  
62 น.ส.โกลัญญา  สุขประสม 19 น.ส.ชินาพัจน์  ศรีวิลัย 



  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก 
20 นางเยาวพา  แจะจันทร์ 6 น.ส.ประไพ  เณรแก้ว 

 คณะสถาปัตยกรรมฯ และคณะมัณฑนศิลป์ 7 นางนิลวรรณ  ไทยมะณี 
1 นายผูก  ใจกล้า 8 น.ส.พิมพ์พิชชาพร  กลีบสุวรรณ์ 
2 นายพงศธร  เวสบุตร 9 น.ส.ไพรินทร์  พิมพ์สะอาด 
3 นายสุทิน  อิ่มเอิบ 10 น.ส.นิพา  พิมพ์สุวรรณ 
4 นายเอกลักษณ์  ยอดแก้ว 11 น.ส.ลินดา  อยู่สูง 
5 นายบวรศักดิ์  ค าประสิทธิ์ 12 น.ส.ชวนชม  วงศ์อรุณ 
6 นายประสิทธิ์  สอนศรี 13 นายชัชวาลย์  เสือทอง 
7 นายสืบพงษ์  เผ่าไทย 14 น.ส.มณทิพย์  ธรรมแท้ 
8 นายประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงกุล 15 น.ส.ธัญมน  คงเหลือ 
9 นายนฤพนธ์  ลิ่มมั่น 16 นายค ากร  คุ้มรอด 
10 นายณัฐสิทธิ์  ศรีกระหวัน 17 นายอุเทน  มังสา 
11 นางมุกดา  ถาวร 18 น.ส.ปราณี  นาคกระจาย 
12 นายสนธยา  สุนประชา 19 นายวีรยุทธ  สว่างจิตต์ 
13 นายสุทัศน์  บุญนิ่ม 20 น.ส.เนวลักษณ์  มังสา 
14 นายอติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร 21 นางวัชรินทร์  เจริญพร 
15 นายวิอรรถ  มาสุข 22 น.ส.ระพี  เกิดทรัพย์ 
16 นายจักราวุธ  จึงสมาน 23 นายแสวง  นันทิโย 
17 นายยอดชาย  ชุ่มอินทร์ 24 น.ส.ริญญากานต์  กล้าหาญ 
18 นางศุลีพร  สุวรรณโมลี 25 นายนิมิตย์  บุญรอด 
19 นางนภาพร  ทองทวี 26 นายก าธร  เรืองทับ 
20 น.ส.ปนัดดา  เจริญนิติกุล 27 นางศุกร์จิต  จันเกิด 
21 นายรัฐไท  พรเจริญ 28 นางอ าภา  แก้วมณี 
22 นางมัญธรัตน์  จิตมาลีรัตน์ 29 นายอิทธิรัตน์  ทรัพย์มา 
23 นายสหเทพ  เทพบุรี 30 น.ส.วรางคณา  กิจพิพิธ 

 สารสนเทศเพชรบุรี 31 น.ส.ฝนทิพย์  โพธิ์สุวรรณ 
1 น.ส.นุชนาด  สายทอง 32 นางวิสาขา  นาคลอย 
2 น.ส.สุวิมล  ชาพรหมมา 33 นายประเทือง  ฤทธิ์มาก 
3 น.ส.ชลละดา  ธนชินกร 34 นายบุญช่วย  จันทร์เฮ้า 
4 น.ส.ธนพร  ผันจรูญ 35 น.ส.จันทิมา  สีปานเงิน 
5 น.ส.จิตติมา  รอดพ้น 36 น.ส.ชะเอมทิพย์  ขลิบสี 



  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก 
37 นางรุ่งนภา  ชีวรัศมี 17 นายสวิน  แจะจันทร์ 
38 นางกนกวรรณ  เชื้อวงษ์บุญ 18 น.ส.ภคปภา  นาถะพินธุ 
39 นายมานพ  เอ่ียมสะอาด 19 นายศักดิ์สิทธิ์  สุดสาคร 
40 น.ส.เฉลิมรัตน์  คงสมจิตต์ 20 นายอ านาจ  ข าสะอาด 
41 นางรัชนิดา  เนียมเกิด 21 นายส าราญ  ชินเครือ 
42 นายธราธร  อินทรก าแหง 22 นางฐิติพร  ณัฐวุฒิ 
43 น.ส.ชุติมา  มังสา 23 น.ส.นภารัตน์  ด่านกลาง 
44 นางนุชนาฎ  ป้านศรี 24 นายธีระ  ชุมพลปกรณ์ 
45 นายวรพล  พินิจ 25 นายสุชิน  อ่ าทัพ 
46 น.ส.ขนิษฐา  เทียนชัย 26 นางอรวรรณ  ฤทธิ์คง 
47 นางพรทิพย์  นิธิโกสินทร์ 27 นางพชรพรรณ  เกษตรภิบาล 
48 น.ส.ละออง  ศรีจันทร์ 28 นายจตุพล  ดอนน้อย 
49 น.ส.กนิฏฐา  นิยมดุสดี 29 นายกิตติศักดิ์  เสมอสุข 
50 น.ส.ทัศนวรรณ  พลวิรัตน์ 30 นางวิภาดา  พูลเทพ 

 ส านักงานอธิการบดี นครปฐม 1 31 นายประณม  น้ าจันทร์ 
1 นางณิชา  ปัญญาชัยรักษา 32 นายสิทธิชัย  แสงเนตร 
2 นางยุภา  แก้วจริยะพล 33 นายท าเนียบ  วงษ์จ าปา 
3 น.ส.ณัฐธยาน์  นันทิสิงห์ 34 นางจริญญา  กุมาทะ 
4 นายบัณฑิต  เรืองพยุงศักดิ์ 35 นายพีระวิทย์  ถวิลกลิ่นซ้อน 
5 น.ส.ประคอง  ผิวงาม 36 นายธนาพงษ์  งิ้วทอง 
6 นายธงชัย  ฉัตรวงศ์พันธ์ 37 นายมนู  นาฟู 
7 นายวิทยา  มีสาวงศ์ 38 น.ส.ดวงแก้ว  สุวรรณดี 
8 นายอ านาจ  หวานตลอด 39 นายเคียง  สงพรมทิพย์ 
9 นายสมควร  รุ่งแจ้ง 40 นายชาคริต  สายอุดม 
10 นายจารึก  วสุธาวรรณ 41 นายสมหมาย  ตันธุวปฐม 
11 นายสายชล  พ่วงจั่น 42 นายพนา  ปลูกฝัง 
12 นายปรีดา  บุญประสาน 43 น.ส.ปุณยนุช  หอมแก้ว 
13 นายสุบิน  สุขจินดา 44 นายจตุพร  มัจฉา 
14 นายธนวัฒน์  สามงามเขียว 45 น.ส.อรศศิร์  อุตะธีรวิชญ์ 
15 นายมานพ  เกศฉิม 46 นายภัคคินัย  ช้างทอง 
16 นายส าเริง   ยอดยิ่งทวีลาภ 47 นายอ านาจ  พันธ์นุช 



  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก 
48 นายเสน่ห์  ลิ้มม่วงนิล 79 นางรินลณันท์  วัชรศักดิ์ไพศาล 
49 นายสุเทพ  มังน้อย 80 นางสุกานดา  นิ่มนวล 
50 นางกฤษณา  สุปัญญารักษ์ 81 นางค าฟ้า  ชมภูนุช 
51 นายไพฑูรย์  กัลยา 82 นายสุวิทย์  ตั้งนิติพิฐจักร 
52 นายศุภชัย  ครองระวะ 83 นางส าลี  เพ็งไพบูลย์ 
53 นายอุดม  ฟุกคุ่ย 84 นายสุริยาวุธ   กั้วห้วยขวาง 
54 นายเอกชัย  ยอดสุวรรณ 85 นายศักดิ์ชาย  ปลื้มจิตต์ 
55 นางพรวิไล  มณีจันทร์ 86 น.ส.สายฝน  นิ่มโพธิ์ทอง 
56 นายไพรัช  มังน้อย 87 นางสมบุญ  รัตนภูมิ 
57 นายไพรัต  สามงามตัน  ส านักงานอธิการบดี นครปฐม 2 
58 นายสุวรรณ  งิ้วทอง 1 น.ส.อริสา  ไข่แก้ว 
59 นายเจน  อาจน้อย 2 นายอ านาจ  เกตุสม 
60 นายวิทยา  พึ่งพิพัฒน์ 3 น.ส.ณิชาภัทร  ชาวสวน 
61 นายธัญญา  มีอยู่เต็ม 4 นางพนิดา  วิริยะอารี 
62 นายสุรเดช  ภู่ทองค า 5 น.ส.ดวงเดือน  แก้วมณี 
63 นายบริสุทธิ์  มาโต 6 นางนงคราญ  สระทองหน 
64 นายชะนะ  ดีไข่ 7 นายมนตรี  มหาวรการ 
65 นายนันทวัฒน์  หนูนัน 8 นายยุทธิพงษ์  กั้วะห้วยขวาง 
66 นายแฉล้ม  ช่วยสุวรรณ 9 นายพรชัย  แก้วฉกรรจ์ 
67 นายรณชัย  ใจการณ์ 10 นายสิทธิชัย  ใจบุญ 
68 นายขวัญใจ  ปิ่นทองดี 11 น.ส.นรีรัตน์  ทับทองกุล 
69 นายอนุสรณ์  สายแสง 12 น.ส.ภิระวดี  ธรรมชาติ 
70 นางพิมพ์ใจ  สัจจาพิทักษ์ 13 นางณัฐสิรี  นกแก้ว 
71 นายประโลม  พ่วงเดช 14 น.ส.ดวงธิดา  ขวัญเล็ก 
72 นายฐกฤต  เพ็ชรดี 15 นายสัมฤทธิ์  ยอดยิ่งทวีลาภ 
73 นายมาโนช  ลาวรรณา 16 นางสมพร  พันธุ์มา 
74 น.ส.กิ่งกาญจน์  อุณยเกียรติ 17 นายพิชิต  ผลอุดม 
75 นายชัชวาลย์  โตอดิเทพ 18 นางหงษ์  พุกเปลี่ยน 
76 นางสุภาณี  สุชาตานนท์ 19 น.ส.ภัทรศยา  ปิยะมาพาณิช 
77 นายธวัช  นุชวงษ์ 20 นางสุกัญญา  โภคา 
78 น.ส.ปาริชาติ  ชูราศรี 21 นายวินิต  สุรวงษ์ไพบูลย์ 



  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก ล าดับที่ ชื่อ - สกุลสมาชิก 
22 นายพิชัย  ผลอุดม 53 น.ส.น้ าผึ้ง  เมืองสมบัติ 
23 นางศิริญญา  ฐากุลวีรนันท์ 54 นางปนัดดา  กุลพานิช 
24 นายกันตภณ  แก้วมา 55 นางอารีย์วรรณ  นวมนาคะ 
25 นายนิพร  ชุมพลปกรณ์ 56 นางรัชนีวรรณ  จันทร์สนธิ 
26 น.ส.เรณู  ใจอารีย์ 57 น.ส.บุญมา  เพ่งซ่วน 
27 นายมนตรี  ศรีสุทัศน์ 58 นางวริยวัลย์  สามเพชรเจริญ 
28 นางสมปอง  มิสสิตะ  คณะอักษรศาสตร์ 
29 นางบุญตา  กิจหว่าง 1 นายสวัสดิ์  สมประกอบ 
30 นางเอกอนงค์  ดวงจักร์ 2 น.ส.ออน  สามฉิมโฉม 
31 น.ส.กอบกุล  ชาวเฉียง 3 นายกาญจ์ณัฏฐา  ผิวเหลือง 
32 นางพัชรี  เวชการ 4 น.ส.สมจิตต์  บุญศรี 
33 นายสายันต์  พวงสุวรรณ 5 นางจีรภร  โพธิร าไพ 
34 น.ส.อินทรา  อินทร์ตามา 6 นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล   
35 นายไมตรี  กิมฮวย 7 นางประภัสสร  บุญเทียม 
36 นายสุนทร  ญาติมาก 8 น.ส.ศิริรัตน์  สุขศรี 
37 นางนฤมล  บุญญานิตย์ 9 นายปัญญา  จันทโคตร 
38 นางอรพิน  ม่วงวัดท่า 10 น.ส.บาหยัน  อ่ิมส าราญ 
39 น.ส.อุษณี  พลอยแดง 11 นายวรเทพ  แก้วประชา 
40 น.ส.ธรรญธร  บุญเลิศ 12 นางสิริรัตน์  สุขเจริญพงษ์ 
41 นายสุรพงษ์  ธุวะชาวสวน 13 นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ 
42 นายวิรุฬห์  พานิชสุโข 14 นายโกวิทย์  หล าชุ่ม 
43 นางณัชชา  มณีวงศ์ 15 น.ส.วรรณา  วงษ์ธง 
44 นางเกษร  แสนสุวรรณ์ 16 นายสมบูรณ์  ปรีชาทรัพย์ 
45 นางแพงศรี  ภารังกูล 17 นางบุรียา  แตงพันธ์ 
46 น.ส.ธวัลรัตน์  บุณยเลขา 18 นางเกษร  กุ้ยสุข 
47 นางสุภาพ  กล่อมจิตต์ 19 นายอภิเศก  ปั้นสุวรรณ 
48 นางอ าไพ  อุดมสุด 20 น.ส.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ 
49 นางอาทติา  นกอยู่ 21 น.ส.ชฎาภรณ์  จันทร์ประเสริฐ 
50 นางพนิดา  จมูศรี 22 นายสนั่น  หวานแท้ 
51 นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล  คณะศึกษาศาสตร์ 
52 นายสมภพ  สุขดี 1 นายจรัญ  ทัดอยู่ 



  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก ล าดับที่ ชื่อ - สกุลสมาชิก 
2 นายสัมฤทธิ์  อายุยืน 33 นางเบญจวรรณ  ลิ้มประเสริฐยิ่ง 
3 นายศุภชัย  พูลสิทธิโชคชัย 34 นายนิรุทธ์  วัฒโนภาส 
4 นายสมชาย  เพ็ชรลา 35 นายคุณัตว์  พิธพรชัยกุล 
5 นายเอกนฤน  บางท่าไม้ 36 น.ส.สุมาลี  ศรีทอง 
6 น.ส.อรุณี  เส็งโคกหวาย 37 นางกิ่งแก้ว  เกตุสม 
7 น.ส.อัมพร  ชูเลิศ 38 นางอ่อนทิวา  ป้องกัน 
8 นางเกศสินี  สิงห์วงษ์ 39 นางสุภามาส  โสมูล 
9 น.ส.แสงเทียน  แก้วงาม 40 น.ส.อนุสรา  แสงเพลิง 
10 นายสุรศักดิ์  ผุยรอด 41 นางจารินีย์  ป้อมสุข 

11 นางดวงหทัย  โฮมไชยะวงศ์ 42 นายธนาวิศุทธ์  ศิริทรัพย์ 
12 นายไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 43 นางไพรินทร์  พึ่งพงษ์ 
13 น.ส.เพ็ญผกา  เขียวชุ่ม 44 น.ส.วารุณีย์  ตั้งศุภธวัช 
14 น.ส.สุรัสวดี  ศรีวราสาสน์ 45 นางวัลลภา  วงศ์ศักดิรินทร์ 
15 นายเดชา  ทวีไทย 46 นายนพพร  จันทรน าชู 
16 นางวารุณี  คงอ่ิม 47 นางนิตยา  จิตรค า 
17 นายสมบัติ  รัตนเลี่ยม 48 นายบุญเพชร  พึ่งย้อย 
18 นายพัฒน์ภูมิ  นะวาระ 49 ว่าที่ ร.ต.นิวัฒน์  บุญสม 
19 น.ส.รจนา  ค านึงผล 50 นายสุบิน  ยมบ้านกวย 
20 น.ส.รจนา  ทองภูเบศร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
21 นางสังวร  สุขงาม 1 นายชัยเดช  สงวนวงศ์ 
22 นางเบญจมาศ  คงประจักษ์ 2 น.ส.เดือนเพ็ญ  เภาด้วง 
23 น.ส.วราภรณ์  กุลจิตติเดโช 3 น.ส.สุภาภรณ์  ธรรมประทีป 
24 น.ส.จิราภา  เภาด้วง 4 นายประวิม  เหลืองสมานกุล 
25 นายบุญรอด  ชาติยานนท์ 5 นายตรีทศพล  เกิดสุข 
26 น.ส.ศศิธร  นาถะพินธุ 6 นางทัศนีย์  กาญจนศรี 
27 นางนิศานาท  แพถนอม 7 น.ส.รัชดาพร  คณาวงษ์ 
28 นายสมพร  ธนชิตสกุลพงศ์ 8 นายกฤติกร  สามิภักดิ์ 
29 น.ส.ภณะวดี  เทพบรรทม 9 นายวรภาส  พรมเสน 
30 นางก้อนนาค  บุญเทียม 10 นางบังอร  ด ารงสุกิจ 
31 นางกัญญภัทร  ชูเชิด 11 นางสมคิด  เทียนทอง 
32 นายเฉลิมพล  ศรีนราวัฒน์ 12 นายเชาวฤทธิ์  กาบแก้ว 



  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก ล าดับที่ ชื่อ - สกุลสมาชิก 
13 นางนงลักษณ์   เอ๊ียวเจริญ  คณะเภสัชศาสตร์และคณะวิศวกรรมฯ 
14 นางมลวลี  จ ารูญ 1 นายเกรียงศักดิ์  อยู่รุ่ง 
15 นางวยา  พุทธวงศ์ 2 นางสุชาดา  พิริยะประสาธน์ 
16 น.ส.อรอนงค์  แช่มเล็ก 3 น.ส.ภีร์กมล  พาหุรัตน์ 
17 นางวรรณภา  พนิตสุภากมล 4 นางสุนีย์  ธงอาญาสิทธิ์ 
18 น.ส.กนกอร  ระย้านิล 5 นางวรวีร์  ศักดิ์ศรีวัน 
19 นายสมชาย  ใจบุญ 6 นายยศ  รุ่งเรืองวานิช 
20 นางธนาพร   ชื่นอ่ิม 7 นางสุวรรณี  พนมสุข 
21 นายดิเรกฤทธิ์  บัวเวช 8 นายพัลลภ  มลคล้ า 
22 นายเอกพันธ์   บางยี่ขัน 9 นางงามศิลป์  กาบทอง 
23 นางฉันทนา  วัยนิพิฐพงษ์ 10 นายพิเชษฐ์  ตู้สมบัติ 
24 นางมยุวา  ยงทรัพย์อนันต์ 11 นางยุคลพร  วารินธุ์ 
25 นายศักดิ์ชัย  เภาด้วง 12 นายคมกริจ  เอื้อเกื้อ 
26 นายธิติ  ใจช่วงโชติ 13 น.ส.กัลยา  อรวิเชียร 
27 นายจักพงษ์   ส้มเอม 14 นางสุภัค  แจ่มกระจ่าง 
28 น.ส.เสาวลักษณ์  อร่ามพงศานุวัต 15 น.ส.ชลลดา  อาภานุรักษ์ 
29 นางบรรณพร  จาคีไพบูลย์ 16 นางสุรภา  สิริภัทรานนท์ 
30 นางรุ่งอรุณ  นิมิตรนิวัฒน์ 17 นายศิริชัย  ศิลาสะอาด 
31 นางวัลนัดดา  วัฒนเพิ่มสกุล 18 นางเยาวรักษ์  โพธิ์รมย์ 
32 นายสิรักข์  แก้วจ านงค์ 19 นางเกตุแก้ว  ศรัณยกษิตริน 
33 นางวราภรณ์  เจียนระลึก 20 นายอมรเทพ  อยู่สวัสดิ์ 
34 นายสมเจตน์  ภัทรพานิชชัย 21 นายอุดม  ตะหน่อง 
35 นางประภา  เมฆอรุณ 22 นายสุรชัย  เทียนส่ง 
36 นายเดชา  สุขมา 23 น.ส.วารุณี  ดอกไม้งาม 
37 น.ส.วราพร  ภาราดามิตร 24 น.ส.พัชราภรณ์  วิจิตร 
38 นางศิริพร  เทวฤทธิ์เรืองศรี 25 นายจิตติไพบูลย์  เอกะจัมปกะ 
39 นายณรงค์  สามงามนิ่ม 26 นายณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ 
40 นางกมลชนก  พานิชการ 27 นายปกรณ์  คามวุฒิ 
41 นายสุมิตร์  เขียววิชัย 28 นางชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์   
42 นางพรทิพย์  ศรีแดง 29 นางบุศกรณ์  สัจจธรรมธวัช 
43 นายธนัช  อายุยืน 30 น.ส.กัลยาณี  จันทนะภาพ 



  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุลสมาชิก ล าดับที่ ชื่อ - สกุลสมาชิก 
31 นางพนิดา  ตันติอ านวย 43 นางสุชาดา  สายสิทธิ ์
32 นางสุนันทร์  ทองถนอม 44 น.ส.สายทอง  แซ่ตัน 
33 น.ส.ณัฐธิดา  นฤมลสิริ 45 นางพิมพ์ชนก  จตุรพิรีย์ 
34 น.ส.สุนันท์  ปานดี 46 นายธรเดชา  ค าแพงนนท์ 
35 นายอภินันท์  สิรินราพรรณ 47 นายบัญญัติ  พันธ์ประสิทธิ์เวช 
36 น.ส.วริษฐา  แก้วมา 48 นายวีรวัฒน์  ปัตทวีคงคา 
37 นางสายใจ  ศรีวิบูลย์ 49 นายจิรัฏฐ์  เหมือนชู 
38 นางวรานิษฐ์  จิรเลิศหิรัญภัค 50 นางประภาวดี  เกิดร่ืน 
39 น.ส.หรรษา  สังข์ทอง 51 นายสุรพงษ์  สุขหนองบึง 
40 น.ส.กัญญา  เผ่าพัฒน์ 52 นายสิทธิชัย  แซ่เหล่ม 
41 นายศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ์ 53 นายประเสริฐ  อัครมงคลพร 
42 นายอรัญ  วสันตกรณ์ 54 น.ส.ชยานิษฐ์  ตั้งธนาโชติพัฒน์ 

 
ทั้งนี้ให้สมาชิกมาติดต่อขอรับทุนด้วยตนเอง   ที่กรรมการผู้แทนหน่วยงานของท่าน        ตั้งแต่วันพุธท่ี    4  
ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป   หากสมาชิกท่ีได้รับทุนไม่มาติดต่อขอรับทุนภายใน   15 วัน  จะถือว่าสละสิทธิ์
การขอรับทุน สหกรณ์ฯ จะน าทุนดังกล่าวไปจัดสรรในปีต่อไป 
 

 ประกาศ   ณ  วันที่    27    กันยายน   2561 

 

                        
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์) 

 ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 


