
ประกาศรายช่ือนักศึกษารับทุนทํางานแลกเปลี่ยน 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 

นักศึกษาท่ีมีรายชื่อตามประกาศดําเนินการดังนี้ 

1.เลือกหนวยงาน ผานเว็บไซต  https://student.psu.ac.th/fund_job 
ภายในวันท่ี 31 มกราคม – 3  กุมภาพันธ  2562 

2.ปฐมนิเทศนักศึกษาผูไดรับทุนทํางานแลกเปลี่ยน และรับใบสงตัว ในวันจันทรท่ี 4 กุมภาพันธ 2562   
เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ หองประชุม 210 อาคารสํานักงานอธิการบดี  ชั้น 2   
หากไมมาประชุมจะถือวาสละสิทธิ์  
 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ 

1 5811210012 นางสาวณฐักฤดา เศียรอุน คณะเศรษฐศาสตร 

2 5811210026 นางสาวปญฑารีย ไพโรจน คณะเศรษฐศาสตร 

3 5811210028 นางสาวพรศิริ สุตระ คณะเศรษฐศาสตร 

4 5811210036 นายภาณ ุชูชวง คณะเศรษฐศาสตร 

5 5811210037 นายภูธิเบศร สุวรรณมณี คณะเศรษฐศาสตร 

6 5811210047 นายสรศักดิ ์ตั้งศรานิเชฐ คณะเศรษฐศาสตร 

7 5811210056 นางสาวอัญชนา สงแสง คณะเศรษฐศาสตร 

8 5811210075 นายศุภกร ขวัญเจริญ คณะเศรษฐศาสตร 

9 5811210078 นางสาวสุพิชญา จันหอม คณะเศรษฐศาสตร 

10 5811214044 นางสาวนูรไอน ีเจะปอ คณะเศรษฐศาสตร 

11 5811214053 นางสาววรรทณา พิพัฒนพิทยาสกุล คณะเศรษฐศาสตร 

12 5811214070 นายอิทธิเทพ ทองนุน คณะเศรษฐศาสตร 

13 5911210047 นายสหชาต ิจินดารัตน คณะเศรษฐศาสตร 

14 5911210075 นางสาวสุพิชญา ประทุมพร คณะเศรษฐศาสตร 

15 5911210077 นายสุริยา ขําหัวเตย คณะเศรษฐศาสตร 

16 5911214002 นางสาวจฬุาลักษณ แกวรัตนา คณะเศรษฐศาสตร 

17 5911214027 นางสาวธมลวรรณ กุลรัตน คณะเศรษฐศาสตร 

18 5911214034 นางสาวนิตยา มณีรัตน คณะเศรษฐศาสตร 

19 5911214060 นางสาวอัจฉรา พรหมณเสนะ คณะเศรษฐศาสตร 

20 6011210037 นางสาวมานิตา เหลือมปุย คณะเศรษฐศาสตร 

    

https://student.psu.ac.th/fund_job


    

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ 

21 6011210087 นางสาวสุตาภัทร โกมล คณะเศรษฐศาสตร 

22 6011214004 นางสาวพมิพปวีณ สุวรรณรัตน คณะเศรษฐศาสตร 

23 6011214007 นางสาวเยาวพา วัดบุญชวย คณะเศรษฐศาสตร 

24 6011214020 นายณฐกร แซวอง คณะเศรษฐศาสตร 

25 6011214021 นางสาวณฐัริดา พลหาญ คณะเศรษฐศาสตร 

26 6011214029 นางสาวเบญจรัตน สนิทศรี คณะเศรษฐศาสตร 

27 6011214037 นางสาววิภาว ีมาลีวัด คณะเศรษฐศาสตร 

28 6011214012 นางสาวกูนสัรีน  สะบโูด คณะเศรษฐศาสตร 

29 6010311031 นายสราวุธ ราหมาน คณะแพทยศาสตร 

30 5811410028 นางสาวนูรไอลา มะ คณะการแพทยแผนไทย 

31 5811410058 นางสาวอามีเราะห ดอเลาะหมะ คณะการแพทยแผนไทย 

32 5811410102 นางสาวฟาตอนะห จารู คณะการแพทยแผนไทย 

33 5811410114 นางสาววารุณ ีรุงทิวาประทปี คณะการแพทยแผนไทย 

34 5811410123 นางสาวสะอาดะห บูรอเดีย คณะการแพทยแผนไทย 

35 5911410045 นางสาวนูรมา อิดิ้ง คณะการแพทยแผนไทย 

36 5911410128 นางสาวเลิศลักษณ ขอจิตตเมตต คณะการแพทยแผนไทย 

37 6011410029 นายภาณวุิชญ กิตเตล คณะการแพทยแผนไทย 

38 6011410055 นายอาหามะ วาเตะ คณะการแพทยแผนไทย 

39 6011410122 นายศุภวัฒน พรหมอินทร คณะการแพทยแผนไทย 

40 5811410066 นางสาวซาฟูรา  บีฮิง คณะการแพทยแผนไทย 

41 5810613031 นางสาวญาณิศา รักสะอาด คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

42 5810613063 นางสาวมสันะห บาเหม คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

43 6010610109 นายซอบรี เมาะแอ คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

44 6010610178 นางสาววนิดา อินทรสม คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

45 6010610187 นางสาวศิฎาภา คลิ้งเชื้อ คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

    

 
 
 

  



    

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ 

46 5811310042 นางสาวประดับมุก จุลนวล คณะนิติศาสตร 

47 5811310075 นางสาวกัญญวรา เจริญทรัพย คณะนิติศาสตร 

48 5911310005 นายกฤชณัท ลีภาสุรพิสุทธิ ์ คณะนิติศาสตร 

49 5810510005 นางสาวกฤษณา การันสันต ิ คณะวิทยาการจัดการ 

50 5810510074 นางสาวดลัลพร นิลโกสีย คณะวิทยาการจัดการ 

51 5810510100 นางสาวนัสมา เกปน คณะวิทยาการจัดการ 

52 5810510115 นางสาวปวีณา วิริยะธรรม คณะวิทยาการจัดการ 

53 5810510176 นายศรัณย ูคงศรี คณะวิทยาการจัดการ 

54 5810510211 นางสาวสุภาภรณ เชาวลิต คณะวิทยาการจัดการ 

55 5810510230 นางสาวอัญธิญา เมียนทอง คณะวิทยาการจัดการ 

56 5810510270 นางสาวชลิดา ถาวรจิต คณะวิทยาการจัดการ 

57 5810510335 นางสาวรัตติญา แสนสนุก คณะวิทยาการจัดการ 

58 5810510353 นางสาวศุภพชิา ตระกูลเงินทอง คณะวิทยาการจัดการ 

59 5810517102 นางสาวสุชญา คงชวย คณะวิทยาการจัดการ 

60 5910511012 นางสาวชลิตา สวัสด ี คณะวิทยาการจัดการ 

61 5910511014 นางสาวญาดา มาศเมฆ คณะวิทยาการจัดการ 

62 5910511016 นางสาวณัฐชยา เอียดลัง คณะวิทยาการจัดการ 

63 5910511024 นางสาวนนทนิ ีใยบัวเทศ คณะวิทยาการจัดการ 

64 5910511041 นางสาวศุภากร นาคพันธุ คณะวิทยาการจัดการ 

65 5910513001 นายกบนิทร ยกอ่ิน คณะวิทยาการจัดการ 

66 5910513005 นายจักรภัทร ทองก้ิม คณะวิทยาการจัดการ 

67 5910513077 นายศิวกร อภิสิทธิวงศ คณะวิทยาการจัดการ 

68 5910515065 นางสาวขนษิฐา เพชรรัตน คณะวิทยาการจัดการ 

69 5910515067 นางสาวจนิดามณ ีชูเรืองศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 

70 5910515073 นางสาวโซเฟยนา กาเจ คณะวิทยาการจัดการ 

    

 
 
 

  



    

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ 

71 5910517094 นางสาวสุดารัตน ทองเจือ คณะวิทยาการจัดการ 

72 5910519001 นางสาวกนกวรรณ ไหมเต็ม คณะวิทยาการจัดการ 

73 6010511027 นางสาวพชิญา โคตรรักษคํา คณะวิทยาการจัดการ 

74 6010511068 นางสาวภัทรสดุา มีวาสนา คณะวิทยาการจัดการ 

75 6010511071 นางสาวศิรินาถ หยูทอง คณะวิทยาการจัดการ 

76 5910517130 นางสาวณฐิกา  แซฉ่ัว คณะวิทยาการจัดการ 

77 5710210552 นางสาวฮาซอฟาร บูเก็ม คณะวิทยาศาสตร 

78 5810210074 นางสาวจริาวด ีดิษโสภา คณะวิทยาศาสตร 

79 5810210199 นางสาวธิดา จินดาวงศ คณะวิทยาศาสตร 

80 5810210592 นางสาวอัญธิดา อินทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร 

81 5810210633 นางสาวกมลวรรณ ดวงจันทร คณะวิทยาศาสตร 

82 5810210796 นางสาวนูรมา วันหวัง คณะวิทยาศาสตร 

83 5810210843 นางสาวพิมพลภัส บริสุทธิพงศากุล คณะวิทยาศาสตร 

84 5810211008 นางสาวอัสนา สุระคําแหง คณะวิทยาศาสตร 

85 5910210037 นางสาวจริยา เฮงประกอบ คณะวิทยาศาสตร 

86 5910210236 นางสาวฟอรฎีรา นํานาผล คณะวิทยาศาสตร 

87 5910210337 นางสาวสุภาลักษณ อําปลอด คณะวิทยาศาสตร 

88 5910210477 นางสาวกานตรว ีชอเสง คณะวิทยาศาสตร 

89 5910210519 นางสาวโชติมณ ีแกวดวงงาม คณะวิทยาศาสตร 

90 5910210567 นางสาวตอฮีเราะห มะแซ คณะวิทยาศาสตร 

91 5910210597 นางสาวนัสรา เตะเหยาะ คณะวิทยาศาสตร 

92 5910210662 นางสาวพาอีซะ แซการี คณะวิทยาศาสตร 

93 5910210708 นางสาวรังสิมา แซโงว คณะวิทยาศาสตร 

94 5910210750 นางสาวสกุณา หยีมะเหร็ม คณะวิทยาศาสตร 

95 5910210811 นางสาวอัญมณ ีนาคพนัธ คณะวิทยาศาสตร 

 
 
 

  

  
 
 

 



 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ 

96 6010210186 นายภูวนารถ มีเดช คณะวิทยาศาสตร 

97 6010210300 นายอัมมาน สันต ิ คณะวิทยาศาสตร 

98 6010210339 นายดานสิ คลานุรักษ คณะวิทยาศาสตร 

99 6010210362 นางสาวมลัลิกา ไชยศิริ คณะวิทยาศาสตร 

100 6010210377 นายสนัติภาพ จันทรดวง คณะวิทยาศาสตร 

101 6010210582 นางสาวรุสนาน ีเจะซู คณะวิทยาศาสตร 

102 5910210501 นางสาวเจะรูซีลา  เจะอารง คณะวิทยาศาสตร 

103 5910210781 นางสาวสุรัตนวด ี สายสมบูรณ คณะวิทยาศาสตร 

104 5710110090 นายชนุดม อังคะนาวนิ คณะวิศวกรรมศาสตร 

105 5710110337 นางสาวฟาธีรัตน อารง คณะวิศวกรรมศาสตร 

106 5710110368 นางสาวมะลวิรรณ หวันระโสะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

107 5710110407 นางสาววรงคพร กาลวงค คณะวิศวกรรมศาสตร 

108 5710110579 นางสาวอามลีา และต ี คณะวิศวกรรมศาสตร 

109 5810110118 นางสาวดาราวด ีทองสงฆ คณะวิศวกรรมศาสตร 

110 5810110365 นางสาวสุไวดา บินอาสนั คณะวิศวกรรมศาสตร 

111 5910110020 นางสาวกามลีะห โตะอาแด คณะวิศวกรรมศาสตร 

112 5910110279 นางสาวรัชติกาล สาโสะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

113 5910110446 นางสาวชนิษฐา จันทรวัฒนะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

114 5910110500 นางสาวรุจิราวรรณ เภามี คณะวิศวกรรมศาสตร 

115 5910110529 นางสาวอภิวนา สุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร 

116 5910110609 นางสาวธมลวรรณ สุวรรณโณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

117 5910110700 นายอัฟฟาน อาล ี คณะวิศวกรรมศาสตร 

118 6010110005 นายกรกช แซตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร 

119 6010110140 นายธนโชต ิโจมฤทธิ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร 

120 6010110600 นายอามนี อับรู คณะวิศวกรรมศาสตร 

    

    

    



ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ 

121 5811110035 นางสาวณชิากร ทองแท คณะศิลปศาสตร 

122 5811110130 นางสาวญาติกา เสนะกูล คณะศิลปศาสตร 

123 5811110142 นางสาวนรีวรรณ บุณยะกุล คณะศิลปศาสตร 

124 5811110236 นางสาวพชิญา ศิริพิทักษ คณะศิลปศาสตร 

125 5811110245 นางสาวมสันีย มะซง คณะศิลปศาสตร 

126 5911110271 นางสาววรรณพร ชูวิทยาพงศ คณะศิลปศาสตร 

127 6011110020 นางสาวณัฐวด ีนาคมรกฎ คณะศิลปศาสตร 

128 6011110052 นางสาวสุธิดา โตะขวัญ คณะศิลปศาสตร 

129 6011110068 นางสาวณฐัรด ีแสงด ี คณะศิลปศาสตร 

130 6011110134 นายณัทฐภัส สาริพัฒน คณะศิลปศาสตร 

131 6011110155 นางสาวเบญจพร บินติอาเมรนอรดิน คณะศิลปศาสตร 

132 6011110159 นางสาวปภาวด ีศักดาถิรภาคิน คณะศิลปศาสตร 

133 6011110199 นางสาวศิรภัสสร ทองคํา คณะศิลปศาสตร 

134 5911110210 นางสาวบุษกร  อองเซง คณะศิลปศาสตร 

135 5911110158 นางสาวฐานิตย  วัฒนอุไร คณะศิลปศาสตร 

136 5711010121 นางสาวฮาซาหนะ ดําแหละ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

137 5811010085 นางสาวอรทัย สังทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

138 5911010083 นางสาวธนัชชา แตมทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

139 6011010098 นางสาวนิษฐปยากร ยิ่งจําเริญศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

140 5811010015 นายชาคร  หลีเหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 


