
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
เรื่อง   การจับสลากทุนการศึกษา  ประจ าปี 2560 

…………………….…………….. 
 

ตามประกาศฯ เรื่อง   การรับสมคัรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2560   
ฉบับลงวันที่  31  กรกฎาคม  2560   ได้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหทุ้นการศึกษาไว ้ ในระดับการศึกษาเดียวกัน  หากมี
จ านวนผู้ขอรับทนุมากกว่าจ านวนทุนที่จัดสรร  ให้ใช้วิธีจับสลาก  โดยบุคคลใดย่ืนขอทุนก่อน  ใหมี้สิทธิ์จับสลากก่อน                 
และหากระดับการศึกษาใด  มีทุนการศึกษาเหลือ  ใหเ้กลี่ยทุนการศึกษาแก่ระดับการศกึษาที่มีจ านวนผู้ขอทุนมากกว่าทุน         
ที่จัดสรร  โดยใช้วิธีการเทียบสัดส่วนของจ านวนทนุที่ขอเกินจ านวนทุนที่ในแต่ละระดับ  เทียบกับ  จ านวนเงินรวมทั้งหมด
ของในแต่ละระดับการศึกษาที่มีผู้ขอทุนไม่ครบ  ทั้งนี้  เม่ือค านวณแล้วในแต่ละระดับยังมีจ านวนเงินคงเหลือ เมื่อรวมกัน              
ทุกระดับแล้วยังสามารถจัดสรรเป็นทุนการศึกษาได้อกี  ก็ให้จัดสรรแก่ระดับการศึกษาต่ าไประดับการศึกษาสูง 

ในการนี้ มีสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา  มากกว่าจ านวนทุนที่จัดสรรตามประกาศฯ ดังนี้ 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวนทุนที่ให้
ตามประกาศฯ 

(ทุน) 

สมาชิกยื่นขอทุน 
(ราย) 

จ านวนทุน 
ที่สหกรณ์ฯ จัดสรร 
ภายหลังการเกลี่ย 

1. ประถมศึกษา   45 34 34 
2. มัธยมศึกษา / ปวช. 22 36 30 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / 

อนุปริญญา 
3 - - 

4. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 5 15 8 

 
คณะกรรมการด าเนนิการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวนัที่ 29 กันยายน 2560  มีมตเิห็นชอบ                  

ให้สมาชิก(ผู้ขอทุน) ในระดับมัธยมศึกษา / ปวช.  และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทกุท่าน  จับสลากทุนการศกึษา                   
ในวันศุกร์ที ่  10  พฤศจิกายน  2560 เวลา  09.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและส่ือการศึกษา  
มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  หากท่านไม่สามารถจับสลากได้ด้วยตนเอง  กรรมการสหกรณ์ฯ จะเป็นผู้จับสลากแทน  รายชือ่             
ผู้มีสิทธิจับสลากตามเอกสารแนบท้าย 
 
                      ประกาศ ณ วันที่  9  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560 
  
 
 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 
 



สรุปรายละเอยีดผู้ขอทุนการศึกษา ประจ าปี 2560 
 

         ระดับมัธยมศึกษา / ปวช.                                                                                               จ านวนทุนท่ีให้  30  ทุน 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล (บุตร) 
ปัจจุบัน 
เรียนชั้น 

สถานศึกษา ผู้ขอทุน (ชื่อบิดา/มารดา) 
เลข

ทะเบียน
สมาชิกที ่

วันที่ยื่น เวลา 

1 ด.ช.อริญชัย  เรืองศรี ม.2 ศรีธรรมราชศึกษา นางมัลลิกา  เรืองศรี 1241 4/8/2560 10.30 
2 นายปรเมศวร ์ สุวรรณ ์ ม.6 กัลยาณีศรีธรรมราช นางไพจิตรา  สุวรรณ ์ 201 8/8/2560 11.45 
3 ด.ญ.ปัณณพร  สุวรรณ ์ ม.3 กัลยาณีศรีธรรมราช ด.ต.สัญชัย  สุวรรณ์ 1201 9/8/2560 9.40 
4 นายภูริพัฒน ์ เพชรกาฬ ม.4 กัลยาณีศรีธรรมราช นางกมลรัตน์  เพชรกาฬ 202 9/8/2560 9.41 
5 น.ส.ธธิดา  พูลสวัสดิ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ นางธัญญา  พูลสวัสดิ์ 129 10/8/2560 10.30 
6 ด.ญ.ณิชาภัทร  ทัศนวิสุทธิ์ ม.2 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นางณภัทร  ทัศนวิสุทธิ์ 485 11/8/2560 10.00 
7 น.ส.ชลกมล  คองประชุม ม.6 เบญจมราชูทิศ นางเรวดี  คองประชุม 955 11/8/2560 13.40 
8 ด.ช.พิทยุตม ์ บุญสนอง ม.1 บ้านทุ่งชน น.ส.สุจิตรา  เมฆหมอก 705 21/8/2560 10.15 
9 นายธีรโชต ิ โจมฤทธิ ์ ปวช.3 วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการต่อเรือ
นครศรีธรรมราช 

น.ส.ปัทมา  สุจารีย ์ 731 23/8/2560 16.00 

10 ด.ช.สถาพร  เหล่าทิพย ์ ม.1 ศรีธรรมราชศึกษา นางณัฏฐพัชร  เหล่าทิพย ์ 19 25/8/2560 14.30 
11 ด.ญ.ทัศนนันท์  นาคถนอม ม.1 กัลยาณีศรีธรรมราช นางปมาภรณ์  นาคถนอม 292 30/8/2560 15.00 
12 นายคณิศร  คุณารักษ์ ม.5 เตรียมอุดมศึกษา นางมัลลิกา  คุณารักษ ์ 1096 31/8/2560 14.55 
13 น.ส.ปวิชญา  สารพงษ ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ นางสุภาวด ี สารพงษ์ 21 1/9/2560 13.15 
14 น.ส.มิ่งมาตา  ทองปะนะ ม.6 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นางนิตยา  ทองปะนะ 706 4/9/2560 15.20 
15 ด.ญ.ธนัชชา  พรหมประสิทธิ ์ ม.3 โยธินบ ารุง นางธารีย ์ พรหมประสิทธิ ์ 439 5/9/2560 9.50 
16 ด.ช.ธีวรา  ประดู ่ ม.3 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายธวัชชัย  ประดู่ 216 5/9/2560 11.00 
17 ด.ญ.นรภัทร  ยิ่งยงค์ ม.3 เบญจมราชูทิศ นายบรรจงวิทย ์ ยิ่งยงค์ 77 6/9/2560 9.00 
18 ด.ญ.ลภัสรดา  วรรณเพชร ม.1 เบญจมราชูทิศ นางสุวภา  วรรณเพชร 562 6/9/2560 10.23 
19 ด.ช.นิปุณ  บิลคามิส ม.1 เบญจมราชูทิศ น.ส.จริยา  สุขชื่น 491 7/9/2560 15.55 
20 ด.ช.สิรธีร์  สายพรหม ม.2 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นางวิมลรัศมิ์  สายพรหม 185 8/9/2560 11.00 
21 ด.ช.ณัฐวัตร  ประทุมทอง ม.3 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายสมศักดิ ์ ประทุมทอง 880 11/9/2560 10.15 
22 น.ส.ณิชาภัทร  รัสมี ม.4 หาดใหญ่วิทยาลยั นางพัชรี  รัสมี 230 11/9/2560 11.20 
23 ด.ญ.สายธารทอง  มนต์แก้ว ม.3 ศรีธรรมราชศึกษา นางลัดดาวัลย ์ มนต์แก้ว 117 12/9/2560 14.04 
24 น.ส.มิ่งกมล  รัชตะสมบูรณ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ นางสุดารัตน์  รัชตะสมบูรณ์ 1071 12/9/2560 15.11 
25 นายเมธัส  ปรีชาติวงศ์ ม.4 ก าเนิดวิทย ์ นางมัณฑนา  ปรีชาติวงศ์ 625 13/9/2560 8.40 
26 ด.ช.ณฐวรรธก์  บุษยากุล ม.1 ศรีธรรมราชศึกษา นายอภิรุณ  บุษยากุล 255 13/9/2560 14.19 
27 ด.ช.ภูริช  สมจิต ม.2 ศรีธรรมราชศึกษา นางเบญจพร  สมจิต 107 13/9/2560 15.26 
28 ด.ช.ธีรเมธ  ภักดีวานิช ม.3 อุบลรัตนราชกัญญา- 

ราชวิทยา พัทลุง 
นายจ าลอง  ภักดีวานิช 369 14/9/2560 13.15 

29 น.ส.กัลยามาส  กะลาส ี ม.6 โยธินบ ารุง นายถวิล  กะลาส ี 649 14/9/2560 14.00 
30 ด.ช.สุวโรจน์  อินณรงค์ ม.2 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นางสุชาฎา  อินณรงค์ 141 15/9/2560 10.49 
31 ด.ญ.ปริยาภัทร  สุขเกื้อ ม.1 ศรีธรรมราชศึกษา น.ส.นิตยา  รูปโอ 1056 15/9/2560 10.50 
32 ด.ญ.นันฐิกา สุวรรณประทีป ม.2 โยธินบ ารุง นายมงคล  สุวรรณประทีป 362 15/9/2560 11.07 
33 น.ส.ภัทรมัย  ประสาทแกว้ ม.4 หาดใหญ่วิทยาลยั นางศศิรัศมิ์  ประสาทแก้ว 227 15/9/2560 11.53 
34 น.ส.ปานชีวา  ศรีบุญเอียด ม.4 เบญจมราชูทิศ นายธีรวัฒน์  ศรีบุญเอียด 346 15/9/2560 15.01 
35 ด.ญ.นภสร  ขาวคง ม.3 กัลยาณีศรีธรรมราช นางจรรยาพร  ขาวคง 290 15/9/2560 16.05 
36 ด.ญ.รักษิณา  ปิยะกาญจน ์ ม.1 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายณรงค์  ปิยะกาญจน ์ 203 15/9/2560 16.29 



    
 
        ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                                                                                 จ านวนทุนที่ให้ 8  ทุน 
 

ที่ ชื่อ - สกุล (บุตร) 
ปัจจุบัน 
เรียนชั้น 

สถานศึกษา ผู้ขอทุน (ชื่อบิดา/มารดา) 
เลข

ทะเบียน
สมาชิกที ่

วันที่ยื่น เวลา 

1 น.ส.กลุกานต ์ ขุนสวสัดิ ์ ปี 1 โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ นางปิยนุช  ขุนสวัสดิ ์ 1381 22/8/2560 14.40 

2 น.ส.บุญจริา  เรอืงพรหม ปี 2 วลัยลักษณ ์ นางสุจิรา  เรืองพรหม 1307 23/8/2560 10.30 

3 น.ส.ศศิวริิยา  พรหมมาศ ปี 2 ราชภัฏนครศรีธรรมราช น.ส.นรกมล  สุโขพล 125 24/8/2560 10.30 

4 น.ส.นทัธมน  พึ่งญาต ิ ปี 2 เกษตรศาสตร ์ นายธเนศพล  พึ่งญาติ 341 25/8/2560 10.15 

5 นายไวทยา  ช่วยอนันต ์ ปี 2 วลัยลักษณ ์ นายภาณุวัฒน ์ ช่วยอนันต ์ 336 4/9/2560 9.30 

6 นายคามิน  ธีระรัตนสุนทร ปี 2 เทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นายพิมาน  ธีระรัตนสุนทร 1655 4/9/2560 14.25 

7 นายสันดุษิต  ยอดราช ปี 1 วลัยลักษณ ์ นางวารณุ ี ยอดราช 99 6/9/2560 10.29 

8 นายอภิมุข  ดรุมาศ ปี 3 สงขลานครินทร ์ นายสตาร ์ ดรุมาศ 1026 6/9/2560 14.42 

9 น.ส.นนัท์หทัย  อิสรไกรศีล ปี 1 จุฬาลงกรณ ์ นางสมพร  อิสรไกรศีล 33 8/9/2560 14.00 

10 นายดรันภพ  น้อยลัทธ ี ปี 2 ทักษิณ นายสุเทพ  น้อยลัทธ ี 239 11/9/2560 10.50 

11 นายภูตินันท ์ ตัญบุญยกจิ ปี 2 วลัยลักษณ ์ นางเกษมาพร  ตัญบุญยกิจ 483 12/9/2560 11.38 

12 นายชยุตม์  โชติช่วย ปี 3 ธรรมศาสตร ์ นายวีรพงศ์  โชติช่วย 293 12/9/2560 15.12 

13 น.ส.ศศิมาพร  ยศกิจ ปี 4 วลัยลักษณ ์ นายสมชาย  ยศกิจ 506 13/9/2560 15.31 

14 นายศิวกร  ทองคง ปี 3 วลัยลักษณ ์ นางพวงทิพย์  ทองคง 48 15/9/2560 14.35 

15 นายจิรภทัร  ศรีบุญเอียด ปี 1 วลัยลักษณ ์ นางประไพ  ศรีบุญเอียด 80 15/9/2560 15.00 
 


