
  (ส ำเนำ) 

ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
เร่ือง     ผลการคดัเลือกนกัศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ไป  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2563 คร้ังท่ี 1 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ไดด้ าเนินการรับสมคัรเพ่ือคดัเลือก
นกัศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ไป ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2563 ไปแลว้นั้น 
 คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา   วิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2563      
เม่ือวนัท่ี  8  กรกฎาคม  2563  มีมติใหจ้ดัสรรทุนการศึกษาตามเกณฑท่ี์ก าหนดและเห็นสมควรใหน้กัศึกษาตาม
รายช่ือขา้งล่างรับทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ไป ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 1 ดงัต่อไปน้ี 

-ทุนกำรศึกษำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์เพ่ือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน(บำท) 
1 6110410093 นางสาวศรัญญ่า อุตมะมุณีย ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 30,000 

-ทุนกำรศึกษำบุญเกยีรต-ิสุกใส  รัตนเลศิ  

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน(บำท) 
1 6011410055 นายอาหามะ วาเตะ คณะการแพทยแ์ผนไทย 15,320 

-ทุนกำรศึกษำมูลนิธิมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน(บำท) 
1 6010710011 นางสาวณภคั ธนกลุเลิศ คณะเภสชัศาสตร์ 15,000 
2 6310610131 นางสาวอาทิติยา ยอดแกว้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 15,000 

3 6310410098 นางสาวปวริศรา บุปผะโพธ์ิ คณะพยาบาลศาสตร์ 15,000 

4 6110210460 นางสาวสุภาพร พลเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ 15,000 

5 6110210652 นางสาวอิสราพร ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 15,000 

6 6210210200 นางสาวอาทิติญา เอียดคลา้ย คณะวิทยาศาสตร์ 15,000 

7 6310110150 นายณฐัพล ม่วงข า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000 

8 6011110009 นางสาวจามรี ประชุมรัตน ์ คณะศิลปศาสตร์ 15,000 

9 6011110199 นางสาวศิรภสัสร ทองค า คณะศิลปศาสตร์ 15,000 

10 6111110213 นางสาวพรลภสั ทองค า คณะศิลปศาสตร์ 15,000 

 

 

/ทุนการศึกษา... 
 

https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6011410055
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6010710011
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310610131
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310410098
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110210460
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110210652
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210210200
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110150
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6011110009
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6011110199
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111110213
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-ทุนกำรศึกษำมูลนิธิพลเอกเปรม  ตณิสูลำนนท์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์  

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน(บำท) 
1 5810210765 นางสาวนนทท์รีย ์พลบัทอง คณะวิทยาศาสตร์ 10,000 
2 6010210671 นางสาวอรวรรณ ช่วยแจง้ คณะวิทยาศาสตร์ 10,000 

3 6010210236 นางสาวศิริลกัษณ์ วรรณบวร คณะวิทยาศาสตร์ 10,000 

-ทุนกำรศึกษำ SODDATTA CHARITY FUND  

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน (บำท) 
1 6111410120 นางสาวตอฮีเราะห์ กือมะ คณะการแพทยแ์ผนไทย 10,000 
2 6211410088 นางสาวนสัรีน ดือราเซะ คณะการแพทยแ์ผนไทย 10,000 

3 6210610129 นางสาวกนกวรรณ ขนุพรหม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 

4 6310613035 นางสาวมูนา หล าเบ็นสะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 

5 6310613073 นางสาวรมยช์ลี ทองจ าปา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 

6 6111311133 นางสาวอฟันาน เจาะบองอ คณะนิติศาสตร์ 10,000 

7 6311310112 นายยทุธศกัด์ิ เดือนจ ารูญ คณะนิติศาสตร์ 10,000 

8 6110410064 นางสาวปิยะฉตัร ปกแกว้ คณะพยาบาลศาสตร์ 10,000 

9 6110410083 นายรุซลาน ผอมเก้ือ คณะพยาบาลศาสตร์ 10,000 
10 6210410151 นางสาวนูรูอามี มะมิง คณะพยาบาลศาสตร์ 10,000 

11 6010110284 นายมูฮมัหมดัพิตรี ดอยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,000 

12 6110110165 นายเทพไท บุญชูศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,000 

13 6110110552 นายอาบสั โซะสือมิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,000 

14 6210110329 นางสาววาสนา พงพยคั คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,000 

15 6310110440 นางสาววรารัตน ์เพชรานนัท ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,000 

16 6310110569 นางสาวองัคณา แกว้นอ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,000 

17 6310110672 นางสาวสกาวใจ ไหมละเอียด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,000 

18 6310110732 นางสาวนาเดียร์ ดอเต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,000 

19 6310110734 นางสาวบดัรียะห์ เจะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,000 

20 6310110752 นายอสัรี เลา๊ะปาแต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,000 

-ทุนกำรศึกษำเกริกกริช  บุษย์แก้ว  

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน (บำท) 
1 6110518019 นายธีรพฒัน ์ทองสงฆ ์ คณะวิทยาการจดัการ 8,110 

/ทุนการศึกษา... 

https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/5810210765
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6010210671
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6010210236
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111410120
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6211410088
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210610129
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310613035
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310613073
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6311310112
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110410064
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110410083
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210410151
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6010110284
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110110552
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210110329
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110672
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110752
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110518019
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-ทุนกำรศึกษำบริษทั  หำดทิพย์ จ ำกดั  

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน (บำท) 
1 5910710005 นางสาวขวญักมล สิทธิชยั คณะเภสชัศาสตร์ 4,280 

-ทุนกำรศึกษำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์เพ่ือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน (บำท) 
1 5810210765 นางสาวนนทท์รีย ์พลบัทอง คณะวิทยาศาสตร์          10,000  
2 6010210310 นางสาวอิสริยา จนัทร์กระจ่าง คณะวิทยาศาสตร์          10,000  
3 6011410055 นายอาหามะ วาเตะ คณะการแพทยแ์ผนไทย            9,680  
4 6011310022 นางสาวณฐักลุ แสงเงิน คณะวิทยาศาสตร์            9,000  
5 6310210679 นางสาวมุมีนะห์ ขะเด คณะวิทยาศาสตร์            9,000  
6 6311210045 นางสาวสุนิชา บุรุษราษฎร์ คณะการแพทยแ์ผนไทย            9,000  
7 6110518019 นายธีรพฒัน ์ทองสงฆ ์ คณะวิทยาศาสตร์            6,890  
8 5910710005 นางสาวขวญักมล สิทธิชยั คณะวิทยาศาสตร์            5,720  
9 6111410135 นางสาวพรไพลิน บูรณะ คณะการแพทยแ์ผนไทย            5,000  

10 6211410018 นางสาวนาอีมะห์ ดอฆอ คณะวิทยาศาสตร์            5,000  
11 6211410100 นางสาวฟาตียะห์ เจ๊ะมะ คณะวิทยาศาสตร์            5,000  
12 6311410165 นางสาวอรชพร อนนัตพนัธ์ คณะการแพทยแ์ผนไทย            5,000  
13 6210610001 นางสาวกมลวรรณ เอียดชูทอง คณะวิทยาศาสตร์            5,000  
14 6210613054 นางสาวสุดารัตน ์เรืองนาม คณะวิทยาศาสตร์            5,000  
15 6310613042 นางสาวเสาวลกัษณ์ ศรีชนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ            5,000  
16 6211310064 นางสาวสุนิษา ช่วยสถิตย ์ คณะนิติศาสตร์            5,000  
17 6110410023 นางสาวจุรีรัตน ์บุญเก่ิง คณะพยาบาลศาสตร์            5,000  
18 6110410126 นางสาวฮาซือนะห์ มะวิง คณะพยาบาลศาสตร์            5,000  
19 6110410177 นางสาวมลัลิกา โสดาหวงั คณะพยาบาลศาสตร์            5,000  
20 6210410143 นางสาวดูรียะห์ มะแซจะแหน คณะพยาบาลศาสตร์            5,000  
21 6310410006 นางสาวกวินทรา เจิมประยงค ์ คณะพยาบาลศาสตร์            5,000  
22 6310410016 นางสาวกซูลัวานีย ์ยโูซะ คณะพยาบาลศาสตร์            5,000  
23 6310410059 นางสาวทิชาภทัร หมะอุ คณะพยาบาลศาสตร์            5,000  
24 6310410069 นางสาวนภสัสรณ์ ยางทอง คณะพยาบาลศาสตร์            5,000  
25 6310410145 นางสาวศศิญากานต ์ห่อทอง คณะพยาบาลศาสตร์            5,000  
26 6310410203 นางสาวนฉัวา บินอุเซ็ง คณะพยาบาลศาสตร์            5,000  

 
/ทุนการศึกษา... 

https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/5910710005
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/5810210765
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6010210310
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6011410055
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6011310022
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310210679
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6311210045
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110518019
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/5910710005
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111410135
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6211410018
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6211410100
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6311410165
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210610001
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210613054
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310613042
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6211310064
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110410023
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110410126
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110410177
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210410143
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310410006
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310410016
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310410059
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310410069
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310410145
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310410203
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-ทุนกำรศึกษำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์เพ่ือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ (ต่อ) 

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน(บำท) 
27 6310310040 นางสาวชุภาณฏัฐ ์อนนัตธ์นินกูล คณะแพทยศาสตร์            5,000  
28 6010710011 นางสาวณภคั ธนกลุเลิศ คณะเภสชัศาสตร์            5,000  
29 6310710014 นายซามิล อบัดุลวาฮบั คณะเภสชัศาสตร์            5,000  
30 6310712063 นางสาวอยัชะห์ ยะโกะ คณะเภสชัศาสตร์            5,000  
31 6110511057 นางสาวฮาซาณีย ์ตนัหยงดาโอะ คณะวิทยาการจดัการ            5,000  
32 6110512050 นางสาวฟาตีฮะห์ แวกือจิ คณะวิทยาการจดัการ            5,000  
33 6110516067 นางสาวอสัมะห์ หะยีแวดือราแม คณะวิทยาการจดัการ            5,000  
34 6110518033 นางสาววรดา สุดมาส คณะวิทยาการจดัการ            5,000  
35 6210514075 นายมิกแจ๊กเกอร์ แอบ็ซนั คณะวิทยาการจดัการ            5,000  
36 6310510257 นางสาวสิรินยา ยอดสวสัด์ิ คณะวิทยาการจดัการ            5,000  
37 6310510425 นางสาวฟาตีมา ลาเตะ คณะวิทยาการจดัการ            5,000  
38 6310517114 นางสาวฟิรดาวร์ ดือระปุปิ คณะวิทยาการจดัการ            5,000  
39 6210210453 นายทกัดนยั รักจนัทร์ คณะวิทยาศาสตร์            5,000  
40 6210210525 นางสาวศิริวดี สิทธิศกัด์ิ คณะวิทยาศาสตร์            5,000  
41 6310210148 นางสาวทิพยม์ณี แดงไพบูลย ์ คณะวิทยาศาสตร์            5,000  
42 6310210210 นางสาวนิลนี ประทุมวรรณ คณะวิทยาศาสตร์            5,000  
43 6310210396 นางสาวศุภิสรา เสียงหวาน คณะวิทยาศาสตร์            5,000  
44 5910110020 นางสาวกามีละห ์โต๊ะอาแด คณะวิศวกรรมศาสตร์            5,000  
45 6110110207 นางสาวธิดารัตน ์พรมนุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์            5,000  
46 6210110142 นายธญัเทพ ดว้งเอียด คณะวิศวกรรมศาสตร์            5,000  
47 6210110422 นางสาวอมัพวลัย ์ชูศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์            5,000  
48 6310110100 นางสาวชลิดา ปานแกว้ คณะวิศวกรรมศาสตร์            5,000  
49 6310110230 นายนรวิชญ ์พาหา คณะวิศวกรรมศาสตร์            5,000  
50 6310110448 นางสาววาสนา ช่วยบ ารุง คณะวิศวกรรมศาสตร์            5,000  
51 6310110580 นางสาวอสัมา มะสนั คณะวิศวกรรมศาสตร์            5,000  
52 6310110610 นายฮาริส หามะ คณะวิศวกรรมศาสตร์            5,000  
53 6011110009 นางสาวจามรี ประชุมรัตน ์ คณะศิลปศาสตร์            5,000  
54 6211110252 นางสาวอะมิตา หมานหมิด คณะศิลปศาสตร์            5,000  
55 6311210008 นายจกัรพรรด์ิ พฒันศิริ คณะเศรษฐศาสตร์            5,000  
56 6111710009 นางสาวฮาซีส๊ะ ยาประจนั คณะสตัวแพทยศาสตร์            5,000  

 
/ทุนการศึกษา... 

https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310310040
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6010710011
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310710014
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310712063
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110511057
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110512050
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110516067
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110518033
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210514075
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310510257
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310510425
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310517114
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210210453
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210210525
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310210148
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310210210
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310210396
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/5910110020
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110110207
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210110142
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210110422
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110100
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110230
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110448
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110580
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110610
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6011110009
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6211110252
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6311210008
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111710009


-5- 
-ทุนกำรศึกษำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์เพ่ือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ (ต่อ) 

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน(บำท) 
57 6111410091 นายสุฮยัมี หะยียโูซะ คณะการแพทยแ์ผนไทย            4,000  
58 6111410094 นางสาวอนิตา อารีคาน คณะการแพทยแ์ผนไทย            4,000  
59 6111410126 นายนรา ชิตเช้ือ คณะการแพทยแ์ผนไทย            4,000  
60 6211410114 นางสาวอลัวาณี ดอเลาะ คณะการแพทยแ์ผนไทย            4,000  
61 6110610091 นางสาวพิชชาภรณ์ บวัแกว้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ            4,000  
62 6210610231 นายสุวฒัน ์ชิดวงค ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ            4,000  
63 6211311078 นางสาวอามานี เดง็ คณะนิติศาสตร์            4,000  
64 6211311094 นางสาวชนิตา หวัเขา คณะนิติศาสตร์            4,000  
65 6110410088 นางสาววรรณิศา สุวรรณศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์            4,000  
66 6110410193 นายสาการียา สะแลแม คณะพยาบาลศาสตร์            4,000  
67 6310410183 นางสาวอาฟัสนา บาแว คณะพยาบาลศาสตร์            4,000  
68 6310310020 นางสาวขนิษฐา พรมนุ่น คณะแพทยศาสตร์            4,000  
69 6310310192 นายอุสมาน เจะอามะ คณะแพทยศาสตร์            4,000  
70 6310310193 นายเอม็กาดาฟี ยีสาและ คณะแพทยศาสตร์            4,000  
71 6110710017 นางสาวโซรายา เจะแว คณะเภสชัศาสตร์            4,000  
72 6110519022 นางสาวประภาพร ชุมศรี คณะวิทยาการจดัการ            4,000  
73 6110519034 นางสาวสิริกร ปริญญาศิริ คณะวิทยาการจดัการ            4,000  
74 6210513055 นายวราวฒิุ รักษจ์นัทร์ คณะวิทยาการจดัการ            4,000  
75 6310510336 นายธราดล แคลว้ภยั คณะวิทยาการจดัการ            4,000  
76 6310510348 นางสาวเบนาซีร์ ยอดณรงค ์ คณะวิทยาการจดัการ            4,000  
77 6310510402 นางสาวกนกรักษ ์เหรียญประชา คณะวิทยาการจดัการ 4,000 
78 6310510403 นางสาวกมลรักษ ์เหรียญประชา คณะวิทยาการจดัการ            4,000  
79 6310210647 นายอบัดุลคอบีร ดอเลาะ คณะวิทยาศาสตร์            4,000  
80 6210110118 นายต่วนฟุรกอน เจะมะ คณะวิศวกรรมศาสตร์            4,000  
81 6210110420 นายอบัดุลอฟัฟาน มามะ คณะวิศวกรรมศาสตร์            4,000  
82 6310110207 นายธญัพิสิษฐ ์ล่ิมเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์            4,000  
83 6310110214 นายธีรกมล ลิขิตปัญญโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์            4,000  
84 6310110279 นางสาวปัตมา แวแฮ คณะวิศวกรรมศาสตร์            4,000  
85 6311110191 นางสาวจินุชนนัท ์สงวนเขียว คณะศิลปศาสตร์            4,000  
86 6111710018 นายธารายทุธ นาศร คณะสตัวแพทยศาสตร์            4,000  

 
/ทุนการศึกษา... 

https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111410091
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111410094
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111410126
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6211410114
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110610091
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210610231
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6211311078
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6211311094
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110410088
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110410193
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310410183
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310310020
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310310192
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310310193
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110710017
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110519022
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110519034
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210513055
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310510336
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310510348
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310510402
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310510403
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310210647
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210110118
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210110420
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110207
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110214
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110279
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6311110191
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111710018


-6- 
-ทุนกำรศึกษำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์เพ่ือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ (ต่อ) 

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน(บำท) 
87 6210210500 นางสาวมลินี โพธิเนตร คณะวิทยาศาสตร์ 3,400 
88 6210210154 นางสาวศิราทิพย ์รวยร่ืน คณะวิทยาศาสตร์ 3,000 
89 6210210296 นางสาวนูรีดา กอแล คณะวิทยาศาสตร์ 3,000 
90 6310210675 นางสาวมณี อาดมั คณะวิทยาศาสตร์ 3,000 
91 6111410168 นางสาวอูมมุลกลัซม อาบูซิ คณะการแพทยแ์ผนไทย 2,000 
92 6211510005 นางสาวนูรียา หลีหวัเขา คณะเทคนิคการแพทย ์ 2,000 

-ทุนอำหำรกลำงวนัจำกกองทุนรวมใจสีบลูสู้เพ่ือน้อง โดยสมำคมศิษย์เก่ำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน(บำท) 
1 6111410091 นายสุฮยัมี หะยียโูซะ คณะการแพทยแ์ผนไทย 6,000 
2 6111410094 นางสาวอนิตา อารีคาน คณะการแพทยแ์ผนไทย 6,000 
3 6111410126 นายนรา ชิตเช้ือ คณะการแพทยแ์ผนไทย 6,000 
4 6211410114 นางสาวอลัวาณี ดอเลาะ คณะการแพทยแ์ผนไทย 6,000 
5 6110610091 นางสาวพิชชาภรณ์ บวัแกว้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 6,000 
6 6210610231 นายสุวฒัน ์ชิดวงค ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 6,000 
7 6011310022 นางสาวณฐักลุ แสงเงิน คณะนิติศาสตร์ 6,000 
8 6211311078 นางสาวอามานี เดง็ คณะนิติศาสตร์ 6,000 
9 6211311094 นางสาวชนิตา หวัเขา คณะนิติศาสตร์ 6,000 

10 6110410088 นางสาววรรณิศา สุวรรณศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ 6,000 
11 6110410193 นายสาการียา สะแลแม คณะพยาบาลศาสตร์ 6,000 
12 6210410134 นางสาวซุลฟา แตเปาะ คณะพยาบาลศาสตร์ 6,000 
13 6310410183 นางสาวอาฟัสนา บาแว คณะพยาบาลศาสตร์ 6,000 
14 6310310020 นางสาวขนิษฐา พรมนุ่น คณะแพทยศาสตร์ 6,000 
15 6310310192 นายอุสมาน เจะอามะ คณะแพทยศาสตร์ 6,000 
16 6310310193 นายเอม็กาดาฟี ยีสาและ คณะแพทยศาสตร์ 6,000 
17 6110710017 นางสาวโซรายา เจะแว คณะเภสชัศาสตร์ 6,000 
18 6110519022 นางสาวประภาพร ชุมศรี คณะวิทยาการจดัการ 6,000 
19 6110519034 นางสาวสิริกร ปริญญาศิริ คณะวิทยาการจดัการ 6,000 
20 6210513055 นายวราวฒิุ รักษจ์นัทร์ คณะวิทยาการจดัการ 6,000 
21 6310510336 นายธราดล แคลว้ภยั คณะวิทยาการจดัการ 6,000 
22 6310510348 นางสาวเบนาซีร์ ยอดณรงค ์ คณะวิทยาการจดัการ 6,000 

 /ทุนอาหาร... 

https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210210500
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210210154
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210210296
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310210675
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111410168
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6211510005
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111410091
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111410094
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111410126
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6211410114
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110610091
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210610231
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6011310022
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6211311078
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6211311094
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110410088
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110410193
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210410134
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310410183
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310310020
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310310192
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310310193
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110710017
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110519022
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110519034
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210513055
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310510336
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310510348


-7- 
-ทุนอำหำรกลำงวนัจำกกองทุนรวมใจสีบลูสู้เพ่ือน้อง โดยสมำคมศิษย์เก่ำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 

ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ จ ำนวนเงิน(บำท) 
23 6310510402 นางสาวกนกรักษ ์เหรียญประชา คณะวิทยาการจดัการ 6,000 
24 6310510403 นางสาวกมลรักษ ์เหรียญประชา คณะวิทยาการจดัการ 6,000 
25 6210210500 นางสาวมลินี โพธิเนตร คณะวิทยาศาสตร์ 6,000 
26 6310210647 นายอบัดุลคอบีร ดอเลาะ คณะวิทยาศาสตร์ 6,000 
27 6310210679 นางสาวมุมีนะห์ ขะเด คณะวิทยาศาสตร์ 6,000 
28 6110110372 นางสาวรอฮานี ยนูอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,000 
29 6210110118 นายต่วนฟุรกอน เจะมะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,000 
30 6210110420 นายอบัดุลอฟัฟาน มามะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,000 
31 6310110207 นายธญัพิสิษฐ ์ล่ิมเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,000 
32 6310110214 นายธีรกมล ลิขิตปัญญโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,000 
33 6310110279 นางสาวปัตมา แวแฮ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,000 
34 6311110191 นางสาวจินุชนนัท ์สงวนเขียว คณะศิลปศาสตร์ 6,000 
35 6311210045 นางสาวสุนิชา บุรุษราษฎร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 6,000 
36 6111710018 นายธารายทุธ นาศร คณะสตัวแพทยศาสตร์ 6,000 
37 6310110259 นางสาวเบญจมาศ สุดใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,500 

 -ทุนท ำงำนแลกเปลีย่น  
  โดยนักศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาจดัสรรทุนจะตอ้งปฏิบติังานเพ่ือช่วยเหลือในหน่วยงาน
ของกองกิจการนกัศึกษาหรือคณะ  โดยมีเวลาปฏิบติังานรวมจ านวน 80 ชัว่โมง อตัราค่าตอบแทนชัว่โมงละ 50 
บาท ซ่ึงสามารถด าเนินการท างานนับจากวนัท่ีปฐมนิเทศนักศึกษาท่ีไดรั้บทุน โดยก าหนดส่งเอกสารสะสม
ชัว่โมงการท างานภายในวนัท่ี  25  ธนัวาคม  2563  ตามรายช่ือต่อไปน้ี 
ล ำดบั รหัส นศ. ช่ือ -สกลุ คณะ 

1 6110110493 นางสาวหทยัรัตน ์หิตาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2 6010511059 นางสาวธีราพร มณีรักษ ์ คณะวิทยาการจดัการ 

3 6111310199 นางสาวอริสา มณีคง คณะนิติศาสตร์ 

4 6010210377 นายสนัติภาพ จนัทร์ดว้ง คณะวิทยาศาสตร์ 

 ใหน้กัศึกษาผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา  ดงัรายช่ือขา้งตน้ด าเนินการ ดงัน้ี 
 1.เข้ำประชุมปฐมนิเทศนักศึกษำและพธีิมอบทุนกำรศึกษำ ในวนัที่  25  กนัยำยน  2563  เวลำ 
16.30  น. ณ ห้องประชุม 210 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี ช้ัน 2 หำกไม่มำประชุมจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรรับ
ทุนกำรศึกษำ 

/2.นกัศึกษา… 

https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310510402
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310510403
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210210500
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310210647
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310210679
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110110372
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210110118
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6210110420
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110207
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110214
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110279
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6311110191
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6311210045
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111710018
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6310110259
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6110110493
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6010511059
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6111310199
https://student.psu.ac.th/scholarship/annual/register/3/6010210377
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 2.ขอให้นักศึกษำอัพโหลดส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ของนักศึกษำพร้อม
ส ำเนำบัตรประชำชนเข้ำ Google drive ในโฟลเดอร์ที่ส่งเอกสำรสมัครทุน ภำยในวันที่ 25 กันยำยน  2563     
หำกไม่ส่งจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรรับทุนกำรศึกษำ 

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี                

 (ลงช่ือ)                สุพจน ์ โกวิทยา    
 (ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์พจน ์ โกวิทยา) 
 รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 
                                                                       ปฏิบติัการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ส าเนาถูกตอ้ง 
 
      (นางสาวเบญจมาศ   เลิศบวร)                                       เบญจมาศ/พิมพ/์ร่าง 
           นกัวิชาการอุดมศึกษา                       คมกริช/ทาน 


