
      
 
 
 
 
  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที่  84/2562 

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศกึษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2562 
……………….…..……………..……………. 

 
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ได้ประกาศฯ  เรื่อง การรับสมัครทนุการศึกษา 

บุตรของสมาชิกหรือของสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2562  นั้น 
  บัดนี้ สหกรณ์ฯ ด าเนนิการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทนุการศกึษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ตามหลักเกณฑ์           
ที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ทีไ่ด้รับทุนการศกึษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทนุการศกึษา ประจ าปี  2562  ให้มารับทุนการศกึษาด้วยตนเอง  ในวันพุธที่ 16 ตลุาคม  
พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1  อาคารบรรณสารและส่ือการศึกษา  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์               
โดยให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทนุได้ทีฝ่่ายจัดการฯ โทรศัพท์  3172-3, 3180  ภายในวันศุกร์ที ่ 4  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  
กรณีที่ไม่สามารถมารับทุนการศกึษาได้ตนเอง ให้บิดาหรือมารดารับทุนการศกึษาแทน โดยไม่อนญุาตให้บุคคลอื่นมารับ
ทุนการศึกษาแทน  และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา สหกรณ์ฯ จะโอนเงนิทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือ            
ออมทรัพย์พิเศษ (ของสมาชิกผู้ขอทุนการศกึษา) ในวันที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2562   
 

อนึ่ง สมาชิกที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรทุกระดับชั้น  ต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกจนถึงวันที่                 
รับมอบทุนการศึกษา (วันที่ 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2562)   
 

 
ประกาศ ณ วันที่  25  กนัยายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
 ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                      รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2562 
 

ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท       จ านวน  39  ทุน 
ที่ ชื่อ - สกุล (บุตร) เป็นบุตรของ 

1 ด.ญ.อัญอัญญ์  ด่านสกุล นายธีระศักดิ์  ด่านสกุล 
2 ด.ญ.สิรินดา  วีแก้ว น.ส.ทิพาพร  จ าเริญ 
3 ด.ญ.พรลภัทร  ราชมุณี นายโสภณ  ราชมุณี 
4 ด.ญ.กัญญาณัฐ  สะหะกุล นายจรูญ  สะหะกุล 
5 ด.ญ.ชนิดาภา  จริตงาม นายสุทธิรักษ์  จริตงาม 
6 ด.ช.ปัณณวิชญ์  รอดทุกข์ นายวิชัย  รอดทุกข์ 
7 ด.ช.ปุลวัชร  เรืองประเสริฐ นางจุฑารัตน์  เรืองประเสริฐ 
8 ด.ช.กัมปนาท  รัตนะ นางวิลาสินี  รัตนะ 
9 ด.ญ.กัลยากร  เอลียาห์บุตร น.ส.วราภรณ์  สุจริตพันธ์ 
10 ด.ญ.ณัฐนิชา  แววศักดิ์ นางชูลีรัตน์  คงเรือง 
11 ด.ช.กันต์รวิทย์  เลขาทิพย์ น.ส.เบญจวรพร  ขอนแก้ว 
12 ด.ญ.ณัฐนภัสล์  วิทยานุภากร นางวีนา  วิทยานุภากร 
13 ด.ญ.ปาณิสรา  แสงหิรัญ นางจารุวัล  แสงหิรัญ 
14 ด.ช.พิชานนท์  สุขสบาย นางวรรณา    นิลพัฒน์ 
15 ด.ญ.กฤตพร  ศรีแก้วณวรรณ์ นางดวงพร  ศรีแก้วณวรรณ์ 
16 ด.ญ.จิดาภา  อินปิน ว่าท่ี ร.ท.ศราวุธ  อินปิน 
17 ด.ญ.นัทธวัฒน์  พลหาญ นางวิภาพร   พลหาญ 
18 ด.ญ.ณัฎฐนันท์  บุษยากุล นายอภิรุณ บุษยากุล 
19 ด.ญ.บีบีฮานา  เหล็บเลิศ นายหะลิบ  เหล็บเลิศ 
20 ด.ญ.ปาณิกา  จุลเลศ นางอุมาภรณ์  จุลเลศ 
21 ด.ช.เจต  สุขสิกาญจน์ นายเรวัต  สุขสิกาญจน์ 
22 ด.ญ.ชุติมันต์  ทองสมัคร น.ส.นรกมล  สุโขพล 
23 ด.ญ.ซาเรีย  สายวารี นายไกรศร  สายวารี 
24 ด.ญ.ไรซา  สายวารี นางรจนา  สายวารี 
25 ด.ญ.รัชณัชญ์  แก้วค า นางอมรรัตน์  แก้วค า 
26 ด.ช.ฐานวัฒน์  โสพรรณรัตน์ นางพณิชา  โสพรรณรัตน์ 
27 ด.ช.วรันทร  นัคราเรือง น.ส.ขวัญใจ  นัคราเรือง 
28 ด.ช.กัลย์ปณชัย  กุญชรินทร์ น.ส.สุนันฑา   ศรีเอียด 
29 ด.ช.จิตติพัฒน์  เหมทานนท์ นางนันท์นภัส  เหมทานนท์ 
30 ด.ช.ธีร์รัช  เอียดคง นายธรรมรง  เอียดคง 
31 ด.ช.ธนภัทร  ฤดีอัครเสรี นายพงศ์ธน   ฤดีอัครเสรี 
32 ด.ญ.ลลิดา  สุวรรณมาลัย นายเอกวิทย์  รัตนพันธ์ 
33 ด.ญ.ณิชากร  แก่นเพชร นางนิภาพร  แก่นเพชร 
34 ด.ช.อธิปัตย์  ดีชู นางอลิสา  ดีชู 
35 ด.ญ.ณัฎฐธิดา  ล้วนศิริ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ 
36 ด.ญ.ปุณณภา  สอดจิตต์ นางพรรณพนัช   สอดจิตต์ 
37 ด.ช.กวินท์  รักเถาว์ นางภิรมล  รักเถาว์ 
38 ด.ช.กฤตตฤน  พันเจริญ นางวันเพ็ญ  พันเจริญ 
39 ด.ช.ปกินวิช  ชัยณรงค์ น.ส.วิศวียา   เนาวนัติ 



  
ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. ทุนละ  1,200  บาท       จ านวน  29  ทุน 

ที่ ชื่อ - สกุล (บุตร) เป็นบุตรของ 

1 ด.ช.ก้องกิดากร  ทองมี นางพุทธมนต์ ทองมี 
2 ด.ช.ธนกร  เทพลักษณ์ น.ส.เรวดี  เยี่ยมแสง 
3 ด.ญ.สุพนิดา  ไกรนรา นายธมยศ  ไกรนรา 
4 น.ส.ปวิชญา  สารพงษ์ นางสุภาวด ี สารพงษ์ 
5 น.ส.มิ่งกมล  รัชตะสมบูรณ์ นางสุดารัตน์  รัชตะสมบูรณ์ 
6 น.ส.ณิชาภัทร  ทัศนวิสุทธิ์ นางณภัทร  ทัศนวิสุทธิ์ 
7 น.ส.ธธิดา  พูลสวัสดิ์ นางธัญญา  พูลสวัสดิ์ 
8 น.ส.นภัสวรรณ หีดน้อย น.ส.วรรณนิภา  หีดน้อย 
9 ด.ญ.พิจิตรา  ทองจ าเนียร น.ส.สุนิฎฐ์  ทองจ าเนียร 
10 น.ส.ธนัชชา  พรหมประสิทธิ์ นางธารีย์  พรหมประสิทธิ์ 
11 ด.ช.นัทธพงค์  พลหาญ นายบุญเลิศ  พลหาญ 
12 นายธนพล  สุระสาน นายชนะ  สุระสาน 
13 ด.ญ.กันต์นพัช  บุญช่วย น.ส.นันทกาญจน์ บุญช่วย 
14 ด.ช.ศุภณัฏฐ์  จิวธนาธิปสกุล นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล 
15 ด.ช.ชนน สุวรรณมาลัย นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย 
16 ด.ญ.พิมพ์มาดา  แก้วเขียว นายเอกราช  แก้วเขียว 
17 ด.ญ.ชนากานต์  แก่นเพชร นายอาวุธ  แก่นเพชร 
18 นายพิทยุตม์  บุญสนอง น.ส.สุจิตรา  เมฆหมอก 
19 ด.ช.อักขรทร ดีชู นายศิวกร  ดีชู 
20 ด.ญ.จารุกร  กุญชรินทร์ นายจรัญ  กุญชรินทร์ 
21 น.ส.ณิชาภัทร  รัสมี นางพัชร ี รัสมี 
22 ด.ช.เฉลิมพล  แก้วอุดม นางออนอุไร  แก้วอุดม 
23 ด.ช.อัศมี  วัลลีย์ น.ส.อุบลรัตน์  โสสนุย 
24 ด.ช.ธรณินทร์  มนต์แก้ว นางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว 
25 น.ส.ปานชีวา  ศรีบุญเอียด นายธีรวัฒน์  ศรีบุญเอียด 
26 น.ส.พิลาสิณี  กาฬสุวรรณ นางจิราพร กาฬสุวรรณ 
27 ด.ญ.กัญต์กมล  คงทน นายชัยมนัตถ์  คงทน 
28 ด.ช.กิรวิชญ์ ประสาทแก้ว นางศศิรัศมิ์  ประสาทแก้ว 
29 นายวัฒนะพงศ์ ธานีรัตน์ นายวิจารณ์ ธานีรัตน์ 

 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุนละ 1,800  บาท     จ านวน  6  ทุน 

ที่ ชื่อ - สกุล (บุตร) เป็นบุตรของ 

1 นายธีรภัทร  สายพรหม นางวิมลรัศมิ์  สายพรหม 
2 น.ส.ศิริโสภา  ภักดีวานิช นายจ าลอง  ภักดีวานิช 
3 น.ส.กัลยามาส  กะลาสี นางถวิล  ศรีอินทร์ 
4 นายนครินทร์  ขาวคง นางจรรยพร  ขาวคง 
5 นายจิรภัทร  ศรีบุญเอียด นางประไพ  ศรีบุญเอียด 
6 นายชลธิพัฒน์  คลังทรัพย์ นางฐิตารีย์  คลังทรัพย์ 

 


