
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที่  10/2564 

เรื่อง   การจับสลากทุนการศึกษา  ประจ าปี 2563 
…………………….………………….….. 

 
ตามประกาศฯ เรื่อง   การรับสมคัรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2563   

ที่  55/2563  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศกึษาไว ้ ในระดับการศึกษาเดียวกัน  หากมีจ านวนผู้ขอรับทุนมากกว่า
จ านวนทุนที่จัดสรร  ให้ใช้วิธีจับสลาก  โดยบุคคลใดย่ืนขอทุนก่อน  ให้มีสิทธิ์จับสลากก่อน  ในการนี้ มีสมาชิกผู้ขอ
ทุนการศึกษา มากกว่าจ านวนทนุที่จัดสรรตามประกาศฯ  คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2563                     
เม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  มีมตเิห็นชอบให้จัดสรรทุนการศึกษา ประจ าปี 2563 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
  และให้จับสลากทุนการศึกษาบตุร  ในระดับชั้นประถมศึกษา,  ระดับชั้นมัธยมศึกษา/ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.),  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)/อนุปริญญา/ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า 
ในวันพฤหัสบดทีี ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา  14.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2  อาคารบรรณสารและส่ือการศึกษา  
มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  โดยมีกรรมการด าเนินการเป็นผู้จับสลาก  และเชิญสมาชิกรว่มเป็นพยานการจับสลากทุนการศึกษา  
ซ่ึงกรรมการและพยานเปน็ผู้ไม่มีส่วนในการย่ืนขอทุนบุตรใด ๆ ทั้งสิ้น   
 

อนึ่ง สมาชิกที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรทุกระดับชั้น  ต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกจนถึงวันที่                 
รับมอบทุนการศึกษา (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)  รายชื่อผู้มีสทิธจัิบสลากตามเอกสารแนบท้าย 
 
                      ประกาศ ณ วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
  
 
 

(อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ)์ 
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 
 

ระดับการศึกษา 
ทุนละ 
(บาท) 

จ านวนทุนท่ี 
จัดสรรได้ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ชั้นประถมศึกษา  1,200 25 30,000 
ชั้นมัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,600 26 41,600 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) /อนุปริญญา /
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

2,000 13 26,000 

รวม  64 97,600 



รายชื่อผู้มีสิทธิจับสลากทุนการศึกษา ประจ าปี 2563 
ระดับประถมศึกษา 

ที่ ชื่อ - สกุล (บุตร) 
ก าลัง
ศึกษา

ระดับชั้น 
สถานศึกษา ผู้ขอทุน (ชื่อบิดา/มารดา) 

เลข
ทะเบียน
สมาชิกที ่

วันที่ยื่น 
ยื่น

ล าดับ
ที่ 

1 ด.ญ.ปันคุน  ภักดีณรงค์ ป.3 สิทธาภัทร ์ นางปิ่นเพชร  ภกัดีณรงค์ 1430 11/6/2563 10 
2 ด.ช.กันตพัฒน์  เพชรกาฬ ป.5 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ  นางกมลรัตน์  เพชรกาฬ 202 15/6/2563 15 
3 ด.ญ.ปวริศา  พรหมทอง ป.3 ศรีธรรมราชศึกษา นางนิภาภรณ์  พรหมทอง 1351 17/6/2563 18 
4 ด.ญ.ธนพร  สุระสาน ป.4 ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ นายชนะ  สุระสาน 861 18/6/2563 25 

5 ด.ช.ปพนธี  บิลคามิส ป.6 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ น.ส.จริยา  สุขชื่น 491 18/6/2563 26 

6 ด.ญ.ณณิชา  จันทร์บูรณ ์ ป.2 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ นางปรียาภัทร  จันทร์บูรณ ์ 1063 22/6/2563 34 

7 ด.ญ.กุลกานต์  โกฆะรัตน์ ป.3 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ น.ส.รัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์ 1177 22/6/2563 35 

8 ด.ญ.อภิชญา  กุลสมบัต ิ ป.3 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ น.ส.ธัญลักษณ ์ ปานสีไหม 505 22/6/2563 36 

9 ด.ช.ฐกฤต  สวัสดิสาร ป.3 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ น.ส.ชฎายุ  อุดม 986 23/6/2563 38 
10 ด.ช.ศุภเดช  จุลเลศ ป.1 เทศบาลวัดเสมาเมือง นางอุมาภรณ์  จุลเลศ 221 23/6/2563 39 
11 ด.ญ.ปรัศญา  วิชยันุรักษ ์ ป.3 ปทุมานุกูล นางจิรา  กาญจนภักดิ ์ 918 23/6/2563 40 
12 ด.ญ.นีน่า  จ าปากลาย ป.6 ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ นายนุรุณ  จ าปากลาย 1127 25/6/2563 43 
13 ด.ช.รัฏฐพิชญ์  แกว้ประดับ ป.3  วัดชลธาราม น.ส.จรัญญา  ทองเนื้องาม 1766 3/7/2563 46 
14 ด.ช.ศิรวิชญ์  หีดน้อย ป.6 วัดชลธาราม น.ส.วรรณนิภา  หีดน้อย 1942 8/7/2563 49 
15 ด.ญ.มณีรัตน ์ ราชมุณ ี ป.4 วัดคงคาวดี นายโสภณ  ราชมุณ ี 1765 8/7/2563 50 
16 ด.ญ.สิริยากร  เวทยาวงศ์ ป.3 ปทุมานุกูล น.ส.นฤมล  เวทยาวงศ์ 2154 14/7/2563 52 
17 ด.ช.ภัทรทร  เซ่ียงฉิน ป.6 นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช น.ส.นันท์นภัส  ยวนแหล 432 16/7/2563 53 
18 ด.ญ.ณิชาภา  เกา้เอี้ยน ป.6 ปทุมานุกูล น.ส.ขนิษฐา  จิตรหลัง 1008 17/7/2563 54 
19 ด.ช.ณชัย  ฉลาดด ี ป.3 ศรีธรรมราชศึกษา นางอรุณรัตน ์ ฉลาดด ี 270 17/7/2563 55 

20 ด.ช.ปัณณ์ชยุตม ์ ผจงจิตยางกูร ป.1 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ นายเอกสิทธิ  ผจงจิตยางกูร 863 17/7/2563 56 
21 ด.ช.ภีมะวัชร์  โสพรรณรัตน์ ป.3 เทศบาลวัดเสมาเมือง นางพณิชา  โสพรรณรัตน์ 1163 21/7/2563 59 

22 ด.ญ.อนัญญา  เอยีดส ี ป.6 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ นายเสมอภาค  เอยีดส ี 461 21/7/2563 61 
23 ด.ช.มูฮัมหมัดมุคลิศ  หวันบะหยอ ป.1 ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ น.ส.คอซีหม๊ะ  มาแมง 1964 24/7/2563 65 
24 ด.ญ.ธัญวรัตน์  แก้วทอง ป.1 ปทุมานุกูล นายพงศ์สุวรรณ  แก้วทอง 1390 24/7/2563 67 
25 ด.ญ.ณกมล  รักเถาว ์ ป.6 สาธิตราชภฏันครศรีธรรมราช นางภิรมล  รักเถาว ์ 605 24/7/2563 68 
26 ด.ช.ภาทิศ  ภิรมย ์ ป.3 บริบูรณ์วิทยา น.ส.ศศิธร  เพ็ชศรี 428 30/7/2563 75 
27 ด.ญ.สิรินดา  วีแก้ว ป.2 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ น.ส.ทิพาพร  จ าเริญ 84 31/7/2563 76 
28 ด.ญ.วิรุฬลักษณ ์ ฝั่งชลจิตต ์ ป.5 อนุบาลสาธิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นายณรงค์  ฝั่งชลจิตต์ 349 4/8/2563 80 

29 ด.ช.ชนน  เรืองศรี ป.3 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ น.ส.ณิรมล  บุญแสง 242 6/8/2563 82 

30 ด.ญ.นันท์นภัส  พลอยม ี ป.6 สาธิตราชภฏันครศรีธรรมราช นายอรุณ  พลอยม ี 421 7/8/2563 83 
31 ด.ช.ปุณย์  นาคแกว้ ป.2 บริบูรณ์วิทยา นางลนา  นาคแก้ว 1979 11/8/2563 85 
32 ด.ช.ณชวัลกร  ฝอยทอง ป.1 เทศบาลวัดเสมาเมือง น.ส.อัมพลิกา  นุ่นสังข์ 1513 13/8/2563 87 

33 ด.ญ.กุลจิรา  คงทน ป.6 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ นางสายทิพย์  คงทน 286 17/8/2563 90 
34 ด.ช.กัณต์ธีภพ  คงทน ป.2 เทศบาลวัดมเหยงค์ นายชัยมนัตถ ์ คงทน 308 7/8/2563 91 
35 ด.ช.ศุภกฤต  ไกรเทพ ป.6 ท่าศาลา นางจรี  ไกรเทพ 689 17/8/2563 92 
36 ด.ช.ณฐกร  ชูแก้ว ป.2 ปทุมานุกูล น.ส.รุจิรา  เต็มราม 1005 18/8/2563 93 
37 ด.ญ.ปุณยาพร  ปอปาน ป.3 สาธิตราชภฏันครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์  ปอปาน 208 20/8/2563 101 
38 ด.ญ.นธกร  พันเจริญ ป.4 ท่าศาลา นางวันเพ็ญ  พันเจริญ 984 21/8/2563 102 

39 ด.ญ.เกจิญา  สระโมฬ ี ป.4 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ นายประชิด  สระโมฬี 1034 24/8/2563 107 



ที่ ชื่อ - สกุล (บุตร) 
ก าลัง
ศึกษา

ระดับชั้น 
สถานศึกษา ผู้ขอทุน (ชื่อบิดา/มารดา) 

เลข
ทะเบียน
สมาชิกที ่

วันที่ยื่น 
ยื่น

ล าดับ
ที่ 

40 ด.ญ.ภัทรวดี  รัตนพันธ ์ ป.5 เทศบาลวัดเสมาเมือง นางวันฤดี  รัตนพันธ ์ 652 25/8/2563 109 

41 ด.ญ.กานต์พิชชา  พุมดวง ป.5 เทศบาลวัดมเหยงค์ นางเจนจิรา  พุมดวง 1422 28/8/2563 118 

42 ด.ญ.กัญญ์ณัชชา  พุมดวง ป.4 เทศบาลวัดมเหยงค์ นายไพศาล  พุมดวง 162 28/8/2563 119 
43 ด.ญ.ณัฐวรา  นาคาพงศ์ ป.3 เทศบาลวัดมเหยงค์ นายอรุณ  นาคาพงศ์ 520 28/8/2563 120 
44 ด.ช.ณาศิส  หีดเสน ป.6 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ น.ส.ธัญพร  จิตวิรัตน์นุกูล 573 28/8/2563 122 
45 ด.ญ.วรมน  คงจันทร์ ป.1 ประทุมทายการาม นางรวมพร  คงจันทร ์ 1142 31/8/2563 124 
46 ด.ช.ธนภัทร  ฤดีอัครเสร ี ป.2 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ นายพงศ์ธน  ฤดีอัครเสร ี 522 31/8/2563 125 
47 ด.ช.ปภาวิน  อินปิน ป.6 ท่าศาลา นางนฤมล  อินปิน 1137 31/8/2563 127 
48 ด.ช.รวิพล  แกว้อุดม ป.1 บ้านทุ่งชน นางออนอุไร  แก้วอุดม 593 31/8/2563 130 
49 ด.ญ.ปุณยนุช  สอดจิตต ์ ป.3 วัดท่างาม นางพรรณพนัช  สอดจิตต ์ 486 31/8/2563 131 
50 ด.ช.ชวิศ  ไชยเสน ป.3 บริบูรณ์วิทยา นายนันทชัย  ไชยเสน 563 31/8/2563 135 
51 ด.ญ.เวณิกา  สุทธจิันทร ์ ป.3 เทศบาลวัดเสมาเมือง นายวิระศกัดิ์  สุทธิจันทร ์ 1414 31/8/2563 136 
52 ด.ช.อธิปัตย์  เอียดกลบั ป.4 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ นายสรรเสริญ  เอียดกลบั 390 31/8/2563 137 
53 ด.ญ.วันวิสา  อาภรณ์ ป.2 ท่าศาลา นายวิทยา  อาภรณ์ 1262 31/8/2563 139 
54 ด.ช.รัชพล  ชูภิรมย ์ ป.4 เทศบาลวัดเสมาเมือง นางเขมรุจิ  ชูภิรมย ์ 1289 31/8/2563 140 

 
 

มัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ที่ 
ชื่อ - สกุล (บุตร) 

ก าลัง
ศึกษา

ระดับชั้น สถานศึกษา ผู้ขอทุน (ชื่อบิดา/มารดา) 

เลข
ทะเบียน
สมาชิกที ่

วันที่ยื่น 
ยื่น

ล าดับที ่

1 น.ส.พรนภัส  ทองม ี ม.5 มอ.วิทยานุสรณ ์ นางพุทธมนต์  ทองม ี 803 8/6/2563 2 
2 น.ส.ภูริชญา  เรืองนาค ม.6 เตรียมอุดมศึกษา นางณัฐวศา  เรืองนาค 236 8/6/2563 3 
3 ด.ญ.พิมพวีร์  ทัศนวิสุทธิ ์ ม.1 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นางณภัทร  ทัศนวิสุทธิ ์ 485 9/6/2563 4 
4 ด.ญ.รินรดา  สะหะกุล ม.2 ปัญญาสารธรรมมูลนิธ ิ นายจรูญ  สะหะกุล 1996 10/6/2563 5 
5 นายอริญชยั  เรืองศร ี ม.5 ศรีธรรมราชศึกษา นางมัลลิกา  เรืองศร ี 1241 10/6/2563 6 
6 ด.ช.เอกกวี  เรืองศรี ม.3 ศรีธรรมราชศึกษา นายอวยพร  เรืองศร ี 1106 10/6/2563 7 
7 น.ส.ฐปนา  บุญอมร   ม.4 กัลยาณีศรีธรรมราช นางปรีดา  โชติชว่ง 146 12/6/2563 12 
8 ด.ช.สธรรดร  บดีการ ม.3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นางสุนันทา  บดกีาร 124 17/6/2563 17 
9 ด.ญ.มณีรัตน ์ อินณรงค์ ม.1 กัลยาณีศรีธรรมราช นางสุชะฎา  อินณรงค์ 141 17/6/2563 19 
10 ด.ช.กตพล  ยิ่งยงค์ ม.2 เบญจมราชูทิศ นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ 77 18/6/2563 20 
11 น.ส.นรภัทร  ยิ่งยงค์ ม.6 เบญจมราชูทิศ นางกอบสุข  ยิ่งยงค์ 457 18/6/2563 21 
12 น.ส.ศุภิสรา  คุณารักษ ์ ม.6 เบญจมราชูทิศ นายวิชชพุงศ์  คุณารักษ ์ 1668 18/6/2563 23 
13 นายรุ่งรดิศ  เพชรานันท ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ นางสุภาณ ี เพชรานันท ์ 50 18/6/2563 27 
14 น.ส.ภาวัชญา  คุ้มสุข ม.6 โยธินบ ารุง ว่าที่ ร.ต.(ญ) จรรจิรา  คุ้มสุข 251 19/6/2563 30 
15 นายกลา้ณรงค์  รูปโอ ม.5 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายไพรวัลย ์ รูปโอ 400 19/6/2563 31 
16 น.ส.วาสิตา  ดา่นสกุล ม.4 หาดใหญ่วิทยาลยั นายธีระศกัดิ์  ดา่นสกุล 187 23/6/2563 37 
17 ด.ช.ภูริภพ  สุคนธชาต ิ ม.1 กัลยาณีศรีธรรมราช นางพรพิมล  สุคนธชาติ 307 23/6/2563 41 
18 นายจิรเดช  หยาหยัน ปวช.3 วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช น.ส.วิมลลักษณ์  ธีรวัจน ์ 707 24/6/2563 42 
19 ด.ช.สุนิธิ  วรินทรธวิัฒน ์ ม.1 ศรีธรรมราชศึกษา น.ส.ปิยะนุช  วรินทรธิวัฒน ์ 855 26/6/2563 44 
20 น.ส.นันฐิกา  สุวรรณประทีป ปวช.2 วิทยาลยัอาชวีศึกษา

นครศรีธรรมราช 
นายมงคล  สุวรรณประทีป 362 2/7/2563 45 
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21 ด.ญ.สิริกร  ไกรนุกูล ม.2 กัลยาณีศรีธรรมราช นางกนกวัลย์  ไกรนกุูล 89 8/7/2563 47 
22 นายณฐวรรธก ์ บุษยากุล ม.4 ศรีธรรมราชศึกษา นายอภิรุณ  บุษยากุล 255 8/7/2563 48 
23 ด.ช.ฐานพัฒน ์ ขาวเขียว ม.2 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นางเพ็ญประภา  ขาวเขยีว 174 14/7/2563 51 
24 น.ส.พัทธนันท์  พันธ์ประสงค์ ม.5 เบญจมราชูทิศ นางจารุวรรณ  พันธ์ประสงค์ 458 20/7/2563 57 
25 น.ส.กัลยรัตน์  รัชตะสมบูรณ์ ม.5 กัลยาณีศรีธรรมราช นางสุดารัตน์  รัชตะสมบูรณ์ 1071 20/7/2563 58 
26 ด.ญ.พิจิตรา  ทองจ าเนียร  ม.3 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา น.ส.สุนิฏฐ ์ ทองจ าเนียร 1501 21/7/2563 60 
27 น.ส.ญานิภา  ฉิมสุด ม.4 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายวิรัตน์  ฉิมสุด 1605 23/7/2563 62 
28 ด.ญ.ธัญชนก  แกว้ทอง ม.3 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา น.ส.จารึก  พรหมคลี่ 1167 24/7/2563 66 
29 น.ส.ปริยาภัทร  สขุเกื้อ ม.4 ศรีธรรมราชศึกษา น.ส.นิตยา  รูปโอ 1056 24/7/2563 69 
30 ด.ช.ศิรศักดิ์  นุ่นรักษา ม.2 เบญจมราชูทิศ นางณฐมน  นุ่นรักษา 109 24/7/2563 70 
31 น.ส.กมลชนก  น้อยลัทธ ี ม.5 ศรีธรรมราชศึกษา นายสุเทพ  น้อยลัทธ ี 239 24/7/2563 71 
32 นายธวีรา ประดู ่ ม.6 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายธวัชชัย  ประดู ่ 216 3/7/2563 73 
33 น.ส.มิ่งพร  สารักษ ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ นางสันถัต  สารักษ ์ 460 30/7/2563 74 
34 น.ส.ปัณณพร  สุวรรณ ์ ม.6 กัลยาณีศรีธรรมราช ด.ต.สัญชัย  สุวรรณ ์ 1201 3/8/2563 78 
35 นายสิรธีร์  สายพรหม ม.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นายวิมลรัศมิ์  สายพรหม 185 3/8/2563 79 
36 นายธีรเมธ  ภักดีวานิช ม.6 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 

พัทลุง 
นายจ าลอง  ภักดีวานิช 369 7/8/2563 84 

37 ด.ญ.ธนภรณ์  ไกรเทพ ม.3 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายวรเทพ  ไกรเทพ 98 14/8/2563 88 
38 ด.ช.ธนากร  ไกรนรา ม.1 เบญจมราชูทิศ นายธมยศ  ไกรนรา 425 17/8/2563 89 
39 นายศุภกันต ์ รัตนปัญญา ปวช.1 วิทยาลยัสารพัดช่าง นางอุบล  ทองกุล 422 17/8/2563 94 
40 ด.ช.นฤดล  ประสาทแก้ว ม.1 ศรีสว่างวงศ์ นางศศิรัศมิ์  ประสาทแก้ว 227 18/8/2563 96 
41 ด.ญ.ธนัญชนก  พัฒน์ทอง ม.2 ศรีธรรมราชศึกษา นางโสภิดา  พัฒน์ทอง 58 18/8/2563 97 
42 นายณัฐวัตร  ประทุมทอง ปวช.3 วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์  ประทุมทอง 88 20/8/2563 98 
43 ด.ช.คณิศร  วรรณเพชร ม.1 เบญจมราชูทิศ นางสุวภา  วรรณเพชร 562 20/8/2563 99 
44 น.ส.ลภัสรดา  วรรณเพชร ม.4 เบญจมราชูทิศ นายธนัช ววรรณเพชร 1511 20/8/2563 100 
45 ด.ช.ธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์ ม.2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผศ.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์ 502 21/8/2563 103 
46 น.ส.นรรัตน์  อินปิน ม.4 เบญจมราชูทิศ ว่าที่ ร.อ.ศราวธุ  อินปิน 954 21/8/2563 105 
47 นายลัญฉกร  นัคราเรือง ม.3 กัลยาณีศรีธรรมราช น.ส.ขวัญใจ  นัคราเรือง 313 24/8/2563 106 
48 น.ส.อุศิมา  ดีช ู ม.5 กัลยาณีศรีธรรมราช นางอลิสา  ดีช ู 281 26/8/2563 111 
49 น.ส.ศุภกานต์  จันทรมุณ ี ม.4 พรหมคีรีพิทยาคม นายสมใจ  จันทรมุณ ี 1767 27/8/2563 112 
50 นายกฤติน  ผลสมบูรณ ์ ม.5 เบญจมราชูทิศ นางวราภรณ์  ผลสมบูรณ ์ 519 27/8/2563 113 
51 ด.ช.ณกร  นาคาพงศ์ ม.2 ศรีธรรมราชศึกษา นางณัฐณิชา  นาคาพงศ์ 1601 27/8/2563 114 
52 นายพชรวิชญ์  ว่องไวรัตนกุล ม.3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นางกาญจุรีย ์ ว่องไวรัตนกุล 205 27/8/2563 115 
53 ด.ช.ชนกันต์  สาแม็ง ม.2 ประทีปศาสน์ นางลักขณา  สาแม็ง 1374 27/8/2563 116 
54 นายนาวาวีร์  วัลลีย ์ ม.5 กัลยาณีศรีธรรมราช น.ส.อุบลรัตน์  โสสนุย 682 28/8/2563 123 
55 นายบุณฑริก  ธานีรัตน์ ม.3 เบญจมราชูทิศ นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน ์ 2 31/8/2563 128 
56 ด.ญ.กฤษณานันท์  เอกมาตฤกุล ม.1 ศรีธรรมราชศึกษา น.ส.ธนิดา  เจริญสุข 1753 31/8/2563 129 
57 น.ส.สุพิชญา  กาฬสุวรรณ ม.3 กัลยาณีศรีธรรมราช นางจิราพร  กาฬสุวรรณ 175 31/8/2563 138 
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1 นายวิริทธิ์พล  จิวธนาธิปสกุล ปี 1 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ นางปทิตตา  จวิธนาธปิสกุล 224 5/6/2563 1 
2 นายชนชนม์  ชูเชื้อ ปี 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นางศันสนีย์  ชูเชื้อ 229 10/6/2563 8 
3 น.ส.อาดีละฮ ์ สายวารี ปี 2 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ นายไกรศร  สายวารี 453 11/6/2563 9 
4 นายตรีทเศศ  พิริยวรรธนะ ปี 4 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ น.ส.อุดรรัตน ์ ธรรมดา 60 12/6/2563 11 
5 น.ส.กชกร  บุญอมร ปี 2 มหาวิทยาลัยมหิดล นายกรกช  บญุอมร 1041 12/6/2563 13 
6 นายธนากร  แตงอ่อน ปี 4 มหาวิทยาลัยรังสิต นายณัฐพร  แตงออ่น 252 12/6/2563 14 

7 นายภูริพัฒน ์ เพชรกาฬ ปี 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสถิตย ์ เพชรกาฬ 206 16/6/2563 16 
8 นายคณิศร  คุณารักษ ์ ปี 2 มหาวิทยาลัยมหิดล นางมัลลิกา  คุณารักษ ์ 1096 18/6/2563 22 
9 น.ส.ณัฏฐ์นร ี บุญสนอง ปี 4 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี น.ส.สุจิตรา  เมฆหมอก 705 18/6/2563 24 
10 นายณัฐชนน  เพชรานันท ์ ปี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายขจรศักดิ ์ เพชรานันท ์ 148 18/6/2563 28 
11 น.ส.นันทห์ทัย  อิสรไกรศีล ปี 4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นางสมพร  อิสรไกรศีล 33 18/6/2563 29 
12 น.ส.เกณิกา  พลด้วง ปวส.2 วิทยาลยัเทคนิคพัทลุง นายวิชยั  พลด้วง 396 23/6/2563 32 
13 น.ส.ณัฐวดี  สารพงษ์ ปี 3 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสุภาวด ี สารพงษ ์ 21 23/6/2563 33 
14 นายสรรสร้าง  ช่วยช ู ปี 5 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นางชูใจ  ช่วยช ู 309 23/7/2563 63 
15 น.ส.ทอฝัน  ช่วยช ู ปี 3 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ นายมานะ  ชว่ยช ู 44 23/7/2563 64 
16 น.ส.ภัสราภรณ์  ผอมเส้ง ปี 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางพรทิพย์  ผอมเส้ง 164 30/7/2563 72 
17 นายปรเมศวร ์ สวุรรณ ์ ปี 3 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ นางไพจิตรา  สุวรรณ ์ 201 3/8/2563 79 
18 นายสันดุษิต  ยอดราช ปี 3 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ นางวารุณี  ยอดราช 99 11/8/2563 86 
19 ด.ญ.ชลกมล  คองประชุม ปี 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้

คุณทหารลาดกระบัง 
นางเรวดี  คองประชุม 955 18/8/2563 95 

20 นายเมธัส  ปรีชาตวิงศ์ ปี 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางมัณฑนา  ปรีชาตวิงศ์ 625 21/8/2563 104 
21 น.ส.มิ่งมาตา  ทองปะนะ ปี 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นางนิตยา  ทองปะนะ 706 25/8/2563 108 
22 น.ส.กวิสรา  จันทร์ภักด ี ปี 4 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ นางธนัญญา  จันทร์ภกัด ี 2028 25/8/2563 110 
23 น.ส.ศิรดา  บุญช่วย ปี 1 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ นางนันทกาญจน ์ บุญชว่ย 261 28/8/2563 117 
24 นายสุรพงศ์  คณะโส ปวส.2 วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช นายสุทธพิร  คณะโส 1251 28/8/2563 121 
25 นายวสธุา  นราพงศ์ ปี 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางพรพิลาส  นราพงศ์ 312 31/8/2563 126 
26 น.ส.จารุภา  กาญจนวงศ์ ปี 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสุชญา  กาญจนวงศ์ 1246 31/8/2563 132 
27 น.ส.ธัญวรัตม์  พัฒน์ทอง ปี 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายประพันธ์  พัฒน์ทอง 47 31/8/2563 133 
28 น.ส.ปริมประภา  โจมฤทธิ ์ ปี 1 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ น.ส.ปัทมา  สุจารยี ์ 731 31/8/2563 134 

 
 


