
 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที่  9/2566 

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศกึษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2565 
……………….…..……………..……………. 

 
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ได้ประกาศฯ ท่ี 57/2567  เรื่อง การรับสมัคร 

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกหรอืของสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2565 นั้น 
  บัดนี้ สหกรณ์ฯ ด าเนนิการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทนุการศกึษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ตามหลักเกณฑ์           
ที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ทีไ่ด้รับทุนการศกึษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ โอนเงนิทุนการศกึษาของบุตร  เข้าบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ                        
ของสมาชิก (บิดา มารดาผูข้อทุนการศึกษา)  ในวนัที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
                      ประกาศ ณ วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล) 
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบตุรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2565 

 
ระดับประถมศึกษา      ทุนละ 1,200 บาท  จ านวน  35  ทุน 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อ - นามสกุล (บิดา มารดา) เลขทะเบียนสมาชิกท่ี 

1 ด.ญ.ตรีชฎา  ประทุมทอง นายสมศักดิ์  ประทุมทอง 880 

2 ด.ช.มูฮัมหมัดมุคลิศ หวันบะหยอ น.ส.คอซีหม๊ะ มาแมง 1964 

3 ด.ช.กันต์ธีร์ กิตติวุฒิศักดิ์ ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ 598 

4 ด.ญ.กุลกานต์  โกฆะรัตน์ น.ส.รัตนาวดี  ศรีสุข  โกฆะรัตน์ 1171 

5 ด.ญ.พริมรตา ณ นคร น.ส.กิตติยา กองผล 779 

6 ด.ช.อัศรี  รักชอบ นายอภิชาติ   รักชอบ 759 

7 ด.ช.ณัฐภมูินทร์  ดุจวรรณ น.ส.สภุาพร  คงชัยศร ี 872 

8 ด.ญ.บญุญสิา  บุญเตมิ น.ส.พรศรี  ช่ืนชม 291 

9 ด.ช.ภาทิศ  ภิรมย์ น.ส.ศศิธร  เพ็ชศรี 428 

10 ด.ญ.ไรซา สายวารี นายไกรศร สายวารี 453 

11 ด.ช.ปภินวิช ชัยณรงค์ น.ส.วิศวียา เนาวนัติ 565 

12 ด.ญ.ญาธิดา คงจันทร์ นางรวมพร  คงจันทร์ 1142 

13 ด.ช.นูรดีน สาแมง นางคอลีเยาะ สาแมง 1002 

14 ด.ช.เนติรัฐ  เอียดกลับ นายสรรเสริญ เอียดกลับ 390 

15 ด.ช.กัณต์ธีภพ  คงทน นางสายทิพย์  คงทน 286 

16 ด.ช ปวริศ   เซ่งกิ้ม น.ส.จุฑารัฐไชยสาร 1394 

17 ด.ญ.ปุณณดา อุดมศรี นายญาณวุฒิ อุดมศรี 1844 

18 ด.ช.ณัฎฐพัชร์ มงคลแก่นทราย นางจิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย 1725 

19 ด.ช.ชนน เรืองศรี น.ส.ณิรมล บุญแสง 242 

20 ด.ช.กรกช กุลสมบัติ  นายโองการ กุลสมบัติ 1579 

21 ด.ญ.ธีร์รติมา ฉ้วนเจริญ นางธีติมา ฉ้วนเจริญ 2239 

22 ด.ช.ปัณณวัฒน์ แก้วเกิด นางจุรีย์พร แก้วเกิด 1519 

23 ด.ญ.จิดาภา อินปิน ว่าท่ี ร.อ.ศราวุธ อินปิน 954 

24 ด.ช.ซิดร่อตุลมุนตะฮา อาดหมาด น.ส.สุนันทา รักชอบ 1141 

25 ด.ช.ปัณณวิชญ์  ก้งซุ่น นายสมเกียรติ  ก้งซุ่น 330 

26 ด.ญ.เกจิญา สระโมฬี นางอลิศรา สระโมฬี 820 

27 ด.ช.พุฒิภัทร  ว่องไววณิชกุล น.ส.อรชุมา  เมืองสอน 1317 

28 ด.ช.กรกานต์  วิชัยดิษฐ นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ 1385 

29 ด.ช.ปัณณทัต ใจสุข น.ส.ยุนี พฤกษากิจ 857 

30 ด.ญ.อลีนตา ระฆังทอง อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง 190 

31 ด.ช.ณัฐพันธ์ ล้วนศิริ น.ส.สาวิตรี นวลสง 1986 

32 ด.ช.ณัฐพัฒน์ ล้วนศิริ นายจักรินทร์ ล้วนศิริ 404 

33 ด.ญ.กัลย์วีร์ สุทธิจันทร์ นายวัชรเกียรติ สุทธิจันทร์ 1414 

34 ด.ช.จิตติพัฒน์ เหมทานนท์ น.ส.นันท์นภัส เหมทานนท์ 1352 

35 ด.ญ.เวณิกา สุทธิจันทร์ นางฐิตารีย์ สุทธิจันทร์ 1415 



มัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ทุนละ 1,600 บาท  จ านวน  26  ทุน 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อ - นามสกุล (บิดา มารดา) เลขทะเบียนสมาชิกท่ี 
1 ด.ญ.เดน่า มหาบุญ อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ 673 
2 ด.ช.พชรพล พุมดวง นายธนิต พุมดวง 760 
3 นายอิสมัต ใบระเหม นายเกียรติศักดิ์ ใบระเหม 338 
4 ด.ช.สุนิธิ  วรินทรธิวัฒน์ น.ส.ปิยะนุช  วรินทรธิวัฒน์ 855 
5 นายพิทยุตม์ บุญสนอง น.ส.สุจิตรา เมฆหมอก 705 
6 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ยิ่งประดิษฐ์ นายพรชัย ยิ่งประดิษฐ์ 2356 
7 นายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์   นายวันชาติ ปรีชาติวงศ์ 502 
8 น.ส.รินรดา  สะหะกุล นายจรูญ  สะหะกุล 1996 
9 ด.ช.การัณยภาส  นิลกรรณ์ น.ส.ปิยะนงค์  นิลกรรณ์ 2282 
10 น.ส.วาสิตา ด่านสกุล นายธีระศักดิ์  ด่านสกุล 187 
11 น.ส.กมลชนก น้อยลัทธี นายสุเทพ น้อยลัทธี 239 
12 นายสธรรดร บดีการ นางสุนันทา บดีการ 124 
13 น.ส.สิริกร  ไกรนุกูล นางกนกวัลย์ ไกรนุกูล 89 
14 น.ส.ทัศนนันท์  นาคถนอม นางปมาภรณ์ นาคถนอม 292 
15 น.ส.ธนภรณ์  ไกรเทพ นางจรี  ไกรเทพ 689 
16 นายณกร นาคาพงศ์ นายอรุณ  นาคาพงศ์ 520 
17 ด.ช.ปภาวิน อินปิน น.ส.นฤมล ศรีรัตน์ 1137 
18 นายกตพล  ยิ่งยงค์ นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ 77 
19 น.ส.สุพนิดา ไกรนรา นายธมยศ ไกรนรา 425 
20 น.ส.ชุติมันต์ ทองสมัคร น.ส.นรกมล สุโขพล 125 
21 ด.ญ.พรนัชชา แก้วเขียว นายเอกราช แก้วเขียว 886 
22 นายภูวพล  จันทร์เอียด นางปราณี  จันทร์เอียด 844 
23 ด.ญ.ณัฐนิชา แววศักดิ์ นางชูลีรัตน์ คงเรือง 1308 
24 นายอักขรทร ดีชู นางอลิสา ดีชู 281 
25 น.ส.รักษิณา ปิยะกาญจน์ นายณรงค์ ปิยะกาญจน์ 203 
26 น.ส.เพ็ชร สารักษ์ นางสันถัต สารักษ์ 460 

 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) /อนุปริญญา /ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่     ทุนละ 2,000 บาท  จ านวน  18  ทุน 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อ - นามสกุล (บิดา มารดา) เลขทะเบียนสมาชิกท่ี 
1 น.ส.ณิชาภัทร ทัศนวิสุทธิ์ นางณภัทร ทัศนวิสุทธิ์ 485 
2 น.ส.ณัชชา เลขาพันธ์ นางณัฐรดา เลขาพันธ์ 207 
3 น.ส.พรนภัส ทองมี นางพุทธมนต์ ทองมี 803 
4 น.ส.นรภัทร ยิ่งยงค์ นางกอบสุข ยิ่งยงค์ 457 
5 นายธีวรา ประดู่ นายธวัชชัย ประดู่ 216 
6 น.ส.ศิรดา บุญช่วย น.ส.นันทกาญจน์ บุญช่วย 261 
7 นายกฤติน ผลสมบูรณ์ นางวราภรณ์ ผลสมบูรณ์ 519 
8 น.ส.นันฐิกา  สุวรรณประทีป นายมงคล  สุวรรณประทีป 362 



 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล (บุตร) ชื่อ - นามสกุล (บิดา มารดา) เลขทะเบียนสมาชิกท่ี 
9 นายอริญชัย  เรืองศรี นายอวยพร เรืองศรี 1106 
10 น.ส.ธัญภัฏ  ทิพรัตน์ นางศิริรัตน์  ทิพรัตน์ 209 
11 นายธีรโชต ิโจมฤทธิ์ น.ส.ปัทมา สุจารีย์ 731 
12 นายวิริทธิ์พล  จิวธนาธิปสกุล นางปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล 224 
13 นาย ธีรเมธ  ภักดีวานิช นายจ าลอง ภักดีวานิช 369 
14 น.ส.กัลยามาส กะลาสี นางถวิล ศรีอินทร์ 649 
15 นายจิรเดช หยาหยัน น.ส.วิมลลักษณ์ ธีรวัจน์ 707 
16 นายสุวโรจน์  อินณรงค์ นางสุชะฎา  อินณรงค์ 141 
17 น.ส.อุศิมา ดีชู นายศิวกร ดีชู 426 
18 นายณภัทร  จิตวิโชติ นางกาญจนา  จิตวิโชติ 382 


