
ล ำดับ ค ำน ำ สังกัด จ ำนวนเงินกู้ 
ท่ี หน้ำนำม คณะ/หน่วยงำน (บำท)
1 นางสาว สิวินีย์ กังพาณิช แพทยศาสตร์ 50,000
2 นาง วรสุ ศรีประพันธ์ แพทยศาสตร์ 50,000
3 นางสาว สายฝน แดงสะอาด แพทยศาสตร์ 50,000
4 นาง ทัศนีย์ ท่ัวสุภาพ แพทยศาสตร์ 50,000
5 นาง โสภิณ แก้วสลับศรี แพทยศาสตร์ 50,000
6 นางสาว วิมล ไม้จันทร์ แพทยศาสตร์ 50,000
7 นางสาว อัมพวัน จุฬามณี แพทยศาสตร์ 50,000
8 นาง มัทนา ชูพันธ์ แพทยศาสตร์ 50,000
9 นางสาว สุจิตรา จันทร์ทอง แพทยศาสตร์ 50,000
10 นางสาว มนทิต สล าบ่อ แพทยศาสตร์ 50,000
11 นาง เกษศรินทร์ สุวรรณรัตน์ แพทยศาสตร์ 50,000
12 นางสาว ปรมัตถ์ ศิริยอด แพทยศาสตร์ 50,000
13 นางสาว ปัณจพร โสธะโร แพทยศาสตร์ 50,000
14 นาง ณิชาภัทร นุ่มอินทร์ แพทยศาสตร์ 50,000
15 นาง ลินดา โกมลตรี แพทยศาสตร์ 50,000
16 นาย ถิรวัฒน์ จันทร์มณี แพทยศาสตร์ 50,000
17 นางสาว พัชรี สุวรรณ แพทยศาสตร์ 50,000
18 นางสาว อรทัย วิลัยพงษ์ แพทยศาสตร์ 50,000
19 นาย ศุภณัฐ ชูสอน แพทยศาสตร์ 50,000
20 นางสาว นิภาพร ทองดีเลิศ แพทยศาสตร์ 50,000
21 นางสาว กุลนิษฐ์ รอดผล แพทยศาสตร์ 50,000
22 นางสาว วิลาสินี ทองสมสี แพทยศาสตร์ 50,000
23 นาง อาภรณ์ แก้วรักษ์ แพทยศาสตร์ 50,000
24 นาง สมใจ เหมะรักษ์ แพทยศาสตร์ 50,000
25 นางสาว พรทิพย์ ค าหงษา ทรัพยากรธรรมชาติ 50,000
26 นาง ทิพานัน ติณโสภารัตน์ ศิลปศาสตร์ 50,000
27 นางสาว เกศณี จิตรภักดี วิทยาการจัดการ 50,000
28 นาย ประวิทย์ เจริญ วิทยาการจัดการ 50,000
29 นางสาว สุจินต์ คงสุจริต พยาบาลศาสตร์ 50,000
30 นางสาว พัชรินทร์ อินทรัศมี พยาบาลศาสตร์ 50,000

ช่ือ - สกุล

    ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้เพ่ือซ่อมแซมท่ีอยู่อำศัยบุคลำกรมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

 รอบท่ี 4  ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2562
วิทยำเขตหำดใหญ่   



31 นางสาว ชญาณิน สลีมิน พยาบาลศาสตร์ 50,000
32 นาย วัฒนา ชายทองแก้ว วิทยาการจัดการ 50,000
33 นาย ธวัช บินสัน กองอาคารสถานท่ี 50,000
34 นางสาว อภิสรา อินทแก้ว กองการเจ้าหน้าท่ี 50,000
35 นาย นุกูล กุลศิรวิชย์ กองกิจการนักศึกษา 50,000
36 นางสาว ธสร จิโรภาส กองกิจการนักศึกษา 50,000
37 นางสาว สุธีรพร เอ่ียมวิจิตร กองอาคารสถานท่ี 50,000
38 นางสาว พัชราพรรณ ชาติ กองคลัง 50,000
39 นางสาว กนกภรณ์ สุขละ กองคลัง 50,000
40 นางสาว วรรณิศา รัตนา สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 50,000
41 นาย ก้องชนก ทองพรัด กองทะเบียนและประมวลผล 40,000
42 นาย สรรชัย แซ่เตียว กองทะเบียนและประมวลผล 50,000
43 นาง วิภาวดี สุวรรณชาตรี กองทะเบียนและประมวลผล 50,000
44 นาง ศิริวรรณ คล้ิงเมือง กองทะเบียนและประมวลผล 50,000

      โดยส่งหนังสือสัญญาเงินกู้ให้ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าท่ี  ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562

หมำยเหตุ  1. ผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

              2. ผู้ค้ าประกันต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี  งานสวัสดิการ  กองการเจ้าหน้าท่ี  เท่าน้ัน 

              3. ผู้ค้ าประกันสามารถค้ าประกันเงินกู้ของมหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน 2 สัญญา วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท  


