
ที่มีรายชื่อตามประกาศ  ปฏบิติัดังต่อไปนี้

หากเลยเวลาที่ก าหนดที่จะถือวา่สละสิทธิก์ารรับทนุ

หากไม่เข้าร่วมฝึกซ้อมจะถือวา่สละสิทธิก์ารรับทนุ

ล ำดับ รหัส ชื่อ ทุนทีจ่ดัสรรให้ คณะ จ ำนวนเงิน

1 580493 น.ส.ณัฐชยา จารุโรจน์รุ่งเรือง เงินกองทุน อ.กิติมา ฉันทพานิชย์ กายภาพบ าบัด 5,000.00                              

2 590179 นางสาวกาญจนาพร  เหมพนม กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร การแพทย์แผนจีน 10,000.00                             

3 590177 นางสาวชัญญานุช  นนท์เทศา กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร การแพทย์แผนจีน 10,000.00                             

4 602429 นายทรรศนัย บุตรวงศ์ กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร นิติศาสตร์ 10,000.00                             

5 592438 น.ส.สุภัคธิดา กองเกตุใหญ่ กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร บริหารธุรกิจ 10,000.00                             

6 592825 นายพีรพล ยิ้มชื่น กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร บริหารธุรกิจ 10,000.00                             

7 590641 น.ส.วีรยา วรเกตุ กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร บริหารธุรกิจ 10,000.00                             

8 582768 นางสาวกรรณิการ์ พันธ์มูล กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร บริหารธุรกิจ 10,000.00                             

9 591909 น.ส.มณีมณฑ์  ขอแอบกลาง กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

10 621176 น.ส.รุ่งทิพย์  พวงสวัสด์ิ กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

11 600095 น.ส.ภัทรธร วิมลสรกิจ กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

12 600860 น.ส.กุลรภัส  ชลสินธิ์ กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

13 601907 น.ส.วรรณพร  รอดอ่อน กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

                                                 แผนกทนุและบริการนักศึกษา  โทร .02-312-6300 ต่อ 1517,1461

                4.หากมีข้อสงสัยขอใหส้อบถามเพิ่มเติมที่แผนกทนุและบริการนักศึกษา  อาคารชิน  โสภณพนิช  ชั้น 2  เทา่นั้น

                5.นักศึกษาที่ได้รับทนุขอใหเ้ข้ากลุ่มไลน์ทกุคนเพื่อประโยนช์ในการติดต่อส่ือสาร

หากไม่เข้าร่วมจะถือวา่สละสิทธิก์ารรับทนุ

เร่ือง  รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2562

ประกำศทุนกำรศึกษำ

     1.รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิก์ารได้รับทนุการศึกษา  ไม่เกินวนัที่  22  ตุลาคม  2562  ที่แผนกทนุฯ ชั้น 2 อาคารชิน  โสภณพนิช

            2.เลือกวนัเข้าร่วมพธิฝึีกซ้อมรับทนุการศึกษาในวนัที่  28  หรือ 29 ตุลาคม  2562  เวลา 16.30 น. ณ หอ้งโถง ชั้น 4 อาคารอ านวยการ

         แผนกทนุและบริการนักศึกษา  ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทนุการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2562 โดยขอใหน้ักศึกษา

3.เข้าร่วมพธิรัีบทนุการศึกษา  ในวนัที่   1   พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น. ณ หอ้งโถง  ชั้น 4 อาคารอ านวยการ  



ล ำดับ รหัส ชื่อ ทุนทีจ่ดัสรรให้ คณะ จ ำนวนเงิน

14 600844 น.ส.พิมพ์ชนก  เปี่ยมมา กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

15 601861 น.ส.ฟ้าใส  อาจวิชัย กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

16 601209 น.ส.ณปภัช  เสริมชัย กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

17 601137 น.ส.อังคณา ปิติ กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร วิทยาศาสตร์ฯ 10,000.00                             

18 591752 น.ส.ชญาดา สุวรรณบุบผา กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร วิทยาศาสตร์ฯ 10,000.00                             

19 591977 น.ส.เบญจวรรณ  สุวรรณประเสริฐ กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร ศิลปศาสตร์ 10,000.00                             

20 592219 นางสาวฮัสมา ละสอ กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร สาธารณสุขศาสตร์ฯ 10,000.00                             

21 590327 นางสาวสุธีธิดา มุ่งพูนกลาง กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร สาธารณสุขศาสตร์ฯ 10,000.00                             

22 592339 นางสาวรวินันท์ แก้วแขก กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร สาธารณสุขศาสตร์ฯ 10,000.00                             

23 590795 นายวรายุทธ หยูจีน กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

24 600591 น.ส.ณัฐริยา หมันโส๊ะ กองทุน ดร.ก าพล เตชะหรูวิจิตร เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

25 610539 น.ส.เอมมิกา ศรีมุงคุณ กองทุน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

26 600557 น.ส..ฝนดาว รุจจนพันธุ์ กองทุน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

27 591091 น.ส.สุพรรณชิกา กุนะ กองทุน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล วิทยาศาสตร์ฯ 10,000.00                             

28 591098 น.ส.นุชจรีย์ โนนศรี กองทุน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล วิทยาศาสตร์ฯ 10,000.00                             

29 592000 น.ส.เสาวลักษณ์  แต้สกุล กองทุน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล ศิลปศาสตร์ 10,000.00                             

30 611307 น.ส.ปณธิตา  พงษ์นเรศ กองทุน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล ศิลปศาสตร์ 10,000.00                             

31 591017 น.ส.ปิติพร  ปิติ กองทุน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล ศิลปศาสตร์ 10,000.00                             

32 592185 นางสาววิยะดา ค าประทิก     กองทุน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล สาธารณสุขศาสตร์ฯ 10,000.00                             

33 591833 นางสาวสุธิตา ตาเดอิน กองทุน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล สาธารณสุขศาสตร์ฯ 10,000.00                             

34 611543 นางสาวต่วนนาซูฮา โตะกูมาโละ กองทุน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล สาธารณสุขศาสตร์ฯ 10,000.00                             

35 592364 น.ส.ลลิตา จินดาวงศ์ ทุน คุณวิชิต  ชินวงศ์วรกุล เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

36 611415 น.ส.กรรภิรมย์ เชื้อแหวน ทุน คุณวิชิต  ชินวงศ์วรกุล เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

37 600125 น.ส.วิชุดา ชูขันธ์ ทุน คุณวิชิต  ชินวงศ์วรกุล เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

38 601814 น.ส.ฟัฎลีนา แวหะมะ ทุน คุณวิชิต  ชินวงศ์วรกุล เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

39 591918 น.ส.ณัฐทิญา  นงนาคเพนา ทุน คุณวิชิต  ชินวงศ์วรกุล พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

40 610468 น.ส.ปริชญา  เซ่ียงหว่อง ทุน คุณวิชิต  ชินวงศ์วรกุล พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

41 600579 น.ส.ธัญญาลักษณ์  บุญธิรัศมี ทุน คุณวิชิต  ชินวงศ์วรกุล พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

42 610597 น.ส.สุตาภัทร  ธีรจันทรานนท์ ทุน คุณวิชิต  ชินวงศ์วรกุล พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

43 610323 น.ส.หฤทัย พิมาน ทุน คุณวิชิต  ชินวงศ์วรกุล พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

44 592159 นางสาวมูนิเราะห์ ยูโซ๊ะ ทุน คุณวิชิต  ชินวงศ์วรกุล สาธารณสุขศาสตร์ฯ 10,000.00                             

45 590386 นางสาวเบญจมาศ  แซ่ย่าง ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ การแพทย์แผนจีน 10,000.00                             

46 610023 นางสาวนาถสุรางค์ เนตรทอง ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ นิติศาสตร์ 10,000.00                             

47 610596 น.ส.อุณญา  ตะเหลบ ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             



ล ำดับ รหัส ชื่อ ทุนทีจ่ดัสรรให้ คณะ จ ำนวนเงิน

48 600586 น.ส.อนงค์ ค าวรรณ ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

49 610600 น.ส.ณฐพร อินทร์สวัสด์ิ ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

50 601879 น.ส.วชิรญา  สันธนพิพัฒน์ ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

51 592282 น.ส.ฉันท์ชนิต  เอกประเสริฐ ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

52 610460 น.ส.ธิดารัตน์  มากแก้ว ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

53 601869 น.ส.นันทนา  จินดามรกฏ ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

54 601910 น.ส.นทิตา  กาญจนะสมบัติ ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

55 601428 น.ส.บุษปรัชต์  แก้ววงษ์ไหม ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

56 600073 นายจักรกฤษณ์   ลีรักพานิช ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

57 590352 น.ส.พิมชนก ชุ่มสีดา ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ วิทยาศาสตร์ฯ 10,000.00                             

58 611429 น.ส.พิมพ์ศิริ  ห้วยหงษ์ทอง ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ ศิลปศาสตร์ 10,000.00                             

59 591086 นางสาวอรอุมา พรมมาศ       ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ สาธารณสุขศาสตร์ฯ 10,000.00                             

60 592213 นางสาวมาชารล์ แก้วใสย ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ สาธารณสุขศาสตร์ฯ 10,000.00                             

61 621360 นางสาวกชกร หมื่นแสน ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ สาธารณสุขศาสตร์ฯ 10,000.00                             

62 591242 นางสาวสุวพัชร ปกครอง      ทุน อ.ผ่องใส  สุนทรา สาธารณสุขศาสตร์ฯ 10,000.00                             

63 601797 นางสาวบุษยมาศ ศรีเพียวไทย ทุนกองทุน พลต ารวจโท สุพจน์ ณ บางช้าง นิติศาสตร์ 10,000.00                             

64 601867 น.ส.ชนิกานต์  เหลาไชย ทุนกองทุน พลต ารวจโท สุพจน์ ณ บางช้าง เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

65 590404 น.ส.ทับทิม  ข าเหมือนดนตรี ทุนคุณชวน  ต้ังมติธรรม กายภาพบ าบัด 10,000.00                             

66 611352 น.ส.ปรีดาพร  แก้วเกษ ทุนคุณชวน  ต้ังมติธรรม กายภาพบ าบัด 10,000.00                             

67 592791 น.ส.กรรวี ศรีคราม ทุนคุณชวน  ต้ังมติธรรม บริหารธุรกิจ 10,000.00                             

68 591446 นางสาวภิญญดา  ธนศักด์ิสานนท์ ทุนคุณด าหริ  ดารกานนท์ นิเทศศาสตร์ 10,000.00                             

69 610744 น.ส.ธิดารัตน์  กอบเกื้อ ทุนคุณด าหริ  ดารกานนท์ พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

70 610592 น.ส.สุกัญญา  แซ่ย่าง ทุนคุณด าหริ  ดารกานนท์ พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

71 610399 นายภานุวัฒน์ ยันครุ ทุนคุณแม่วันดี อยู่ยงค์* บริหารธุรกิจ 10,000.00                             

72 590791 น.ส.เพ็ญพิชชา  ตันเลียง ทุนธีระศักด์ิ  ไพโรจน์สถาพร ศิลปศาสตร์ 10,000.00                             

73 601831 น.ส.กานดา ทองดีเจริญ ทุนธีระศักด์ิ  ไพโรจน์สถาพร เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

74 611553 นายศักด์ินรินทร์ บวรกิจมณี ทุนนางสาววนิดา  ศักด์ิสุรทรัพย์ สังคมสงเคราะห์ฯ 10,000.00                             

75 600013 น.ส.ดวงกมล  เหล่าสาว ทุนบริษัทดอกบัวคู่ พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

76 611289 น.ส.ธีรนาถ  ตระกูลสุข ทุนบริษัทดอกบัวคู่ พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

77 600585 น.ส.กุลนิดา  วีระวัฒนาพงษ์ ทุนมูลนิธิหวานจุ้ย  สุขแก้ว พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

78 590316 น.ส.เกวลี  สุขเจริญ ทุนมูลนิธิหวานจุ้ย  สุขแก้ว พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

79 610594 น.ส.ศศิวรรณ ล้ิมนราภิรมย์ เงินกองทุน อาจารย์ ดร. ลาวัลย์ ชัยวิรัตน์

กุล
พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

80 600961 น.ส.อรยา ศรีชะอุ่ม ทุนรองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี รักวีรธรรม วิทยาศาสตร์ฯ 10,000.00                             

81 590214 น.ส. ณัฐสุภา  นุ่มแสงจันทร์ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น กายภาพบ าบัด 10,000.00                             



ล ำดับ รหัส ชื่อ ทุนทีจ่ดัสรรให้ คณะ จ ำนวนเงิน

82 590683 น.ส.กัญญาวีร์  ใจสว่าง ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น กายภาพบ าบัด 10,000.00                             

83 610730 น.ส.ญาณภัทร  วิวัฒนาคม ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น กายภาพบ าบัด 10,000.00                             

84 611064 น.ส.อาภามณี  เปล่ียนเจริญ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น กายภาพบ าบัด 10,000.00                             

85 590062 นางสาวพนิตนันท์  พนิตภราดร ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น การแพทย์แผนจีน 10,000.00                             

86 591161 น.ส.สุวนันท์ วิเชียรรัตน์ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

87 591858 น.ส.ฐปนรรฆ์ บุญโต ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

88 600126 น.ส.ศศิพัฒน์ ธีระวงศ์สุวรรณ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

89 600269 น.ส.สุภาภรณ์ เมธาวันทนากร ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

90 610743 น.ส.ฐิติยา แสงสุวรรณ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

91 611202 น.ส.โซรยา กอเช็ม ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

92 610713 น.ส.นภกมล เพ็งสุวรรณ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น เทคนิคการแพทย์ 10,000.00                             

93 591767 นางสาวสุนทรี ใช้เจริญ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น นิติศาสตร์ 10,000.00                             

94 600807 น.ส.ดวงนภา  เสถียรชัชวาล ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น นิเทศศาสตร์ 10,000.00                             

95 610202 น.ส.ชุติมา ชูแสง ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น บริหารธุรกิจ 10,000.00                             

96 610255 น.ส.พีรยา เอียบก๊ก ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น บริหารธุรกิจ 10,000.00                             

97 590621 น.ส.อรไพรินทร์ ปร่ านาค ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

98 600580 น.ส.พรรทิภา จีนมะเริง ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

99 610722 น.ส.อุชุกร สาระคุณ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น พยาบาลศาสตร์ 10,000.00                             

100 610190 นางสาวพนิตชา  กัมพุชพากษ์ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น ภาษาและวัฒนธรรมจีน 10,000.00                             

101 600093 น.ส.พิชฌาพร  จิตแสง ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

102 600489 น.ส.รวิพร  อังกูรเมธาวี ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

103 611364 น.ส.ปวันรัตน์  ปัญญายง ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

104 610101 น.ส.ณอร  เหลืองรุ่งอุดม ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

105 610140 น.ส.ปิยธิดา  ตัณฑวานิช ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น เภสัชศาสตร์ 10,000.00                             

106 590851 น.ส.กัญญารัตน์ ศุภฤกษ์ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น วิทยาศาสตร์ฯ 10,000.00                             

107 600880 น.ส.ธนัญญา จ าแนกยุทธ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น วิทยาศาสตร์ฯ 10,000.00                             

108 611208 น.ส.สุธีรา ผลเอนก ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น วิทยาศาสตร์ฯ 10,000.00                             

109 600958 น.ส.กรกนก  จันทร์พวง ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น ศิลปศาสตร์ 10,000.00                             

110 600036 นางสาววสุ  ธรรมาเจริญราช ทุนส่งเสริมการศึกษา/ประเภทเรียนดีเด่น สังคมสงเคราะห์ฯ 10,000.00                             

111 600434 น.ส.หทัยทิพย์ แสงแท้ ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. เทคนิคการแพทย์ 12,000.00                             

112 601733 น.ส.ขจีพรรณ ไตรเลิศ ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. เทคนิคการแพทย์ 12,000.00                             

113 590774 น.ส.ณัฐพร  อ่อนน้อม ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. พยาบาลศาสตร์ 12,000.00                             

114 601453 น.ส.วิชิตา  อินทร์พุ่ม ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. พยาบาลศาสตร์ 12,000.00                             

115 601466 น.ส.รัตติกานต์  เล็กดารา ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. พยาบาลศาสตร์ 12,000.00                             



ล ำดับ รหัส ชื่อ ทุนทีจ่ดัสรรให้ คณะ จ ำนวนเงิน

116 600047 น.ส.กชวรรณ  นวลบุญ ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. ศิลปศาสตร์ 12,000.00                             

117 592697 น.ส.เอมรินทร์  บุญปก ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. สังคมสงเคราะห์ฯ 12,000.00                             

118 610178 นางสาวศิวิดา  ทิพย์ศรี ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. สังคมสงเคราะห์ฯ 12,000.00                             

119 591987 นางสาวศิริรัตน์  ศรเดช ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. สังคมสงเคราะห์ฯ 12,000.00                             

120 592120 นางสาวธันยพัฒน์ เสาเมืองทอง ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. สาธารณสุขศาสตร์ฯ 12,000.00                             

121 600968 น.ส.ช่อผกา  จิตจ า ทุนตันประเสริฐ พยาบาลศาสตร์ 15,000.00                             

122 601341 น.ส.อัจฉรา กาฬปักสี ทุนตันประเสริฐ พยาบาลศาสตร์ 15,000.00                             

123 601675 น.ส.ฮัยฟะ  ยูโซ๊ะ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ กายภาพบ าบัด 15,000.00                             

124 600878 น.ส.จุฑาภรณ์  เลขสุนทรากร ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ กายภาพบ าบัด 15,000.00                             

125 610520 น.ส.ปันจิตา  แดงรักษ์ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ กายภาพบ าบัด 15,000.00                             

126 611076 น.ส.กานต์สินี  โสภาพ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ กายภาพบ าบัด 15,000.00                             

127 611457 น.ส.สโรชา  บุญไชยศรี ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ กายภาพบ าบัด 15,000.00                             

128 580493 น.ส.ณัฐชยา จารุโรจน์รุ่งเรือง ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ กายภาพบ าบัด 15,000.00                             

129 580231 นางสาวภาวิดา  ธันยพรกุล ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ การแพทย์แผนจีน 15,000.00                             

130 591180 นางสาวปภาวี  สุวรรณวิจิตร ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ การแพทย์แผนจีน 15,000.00                             

131 591358 นางสาวผกามาศ  เต้นปักษี ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ นิติศาสตร์ 15,000.00                             

132 600936 นางสาวธัญญ์รวี  ธนศิริอภิวงศ์ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริหารธุรกิจ 15,000.00                             

133 610001 นางสาวกมลชนก  กล่ินพวง ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริหารธุรกิจ 15,000.00                             

134 601774 น.ส.กัญญา พูนเฉลียว ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริหารธุรกิจ 15,000.00                             

135 601329 นายอนุชิต พรชัยกุล ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริหารธุรกิจ 15,000.00                             

136 601708 นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริหารธุรกิจ 15,000.00                             

137 601323 นายภัคพงษ์ วงศ์นิธิกร ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริหารธุรกิจ 15,000.00                             

138 601303 น.ส.สาวิตรี  ดวงจิตต์เจริญ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ พยาบาลศาสตร์ 15,000.00                             

139 611178 น.ส.มุทิตา  เพิ่มพูน ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ พยาบาลศาสตร์ 15,000.00                             

140 611155 น.ส.ยุพา  กิ่งจันมล ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ พยาบาลศาสตร์ 15,000.00                             

141 620197 น.ส.ยุภาพร  ทองมหา ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ พยาบาลศาสตร์ 15,000.00                             

142 610560 น.ส.เรณุการ์  ศรีสุข ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ พยาบาลศาสตร์ 15,000.00                             

143 611252 นายพชร วิไลวงศ์เสถียร ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน 15,000.00                             

144 601862 น.ส.อามีฌาร์  วาจิ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เภสัชศาสตร์ 15,000.00                             

145 601860 น.ส.พัชราพร  สอนเสนา ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เภสัชศาสตร์ 15,000.00                             

146 582287 น.ส.พลอยไพลิน  ทองสาริ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เภสัชศาสตร์ 15,000.00                             

147 591781 น.ส.กนกรัตน์  ธรรมโคตร ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เภสัชศาสตร์ 15,000.00                             

148 600274 น.ส.ชลลดา  พัชนี ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เภสัชศาสตร์ 15,000.00                             

149 601871 น.ส.มณีรัตน์  ชูเลิศ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เภสัชศาสตร์ 15,000.00                             



ล ำดับ รหัส ชื่อ ทุนทีจ่ดัสรรให้ คณะ จ ำนวนเงิน

150 600531 น.ส.นิรชา  พานจันทร์ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เภสัชศาสตร์ 15,000.00                             

151 610384 น.ส.กัลยรัตน์ พิพัฒน์ศรี ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ วิทยาศาสตร์ฯ 15,000.00                             

152 611066 น.ส.เกณิกา ยอดเขมากุลพร ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ วิทยาศาสตร์ฯ 15,000.00                             

153 601362 น.ส.โซนา ซาร์บา ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ วิทยาศาสตร์ฯ 15,000.00                             

154 590010 น.ส.จิราวัณย์ วนวัฒน์กุล ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ วิทยาศาสตร์ฯ 15,000.00                             

155 591340 น.ส.ฑิตยา เจริญจิตต์ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ วิทยาศาสตร์ฯ 15,000.00                             

156 592119 น.ส.นันฐิกา นวลแก้ว ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ วิทยาศาสตร์ฯ 15,000.00                             

157 592786 นายทนุพงษ์  จ่ากลาง ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศิลปศาสตร์ 15,000.00                             

158 592068 น.ส.สุทธิรักษ์  พรเพ็ง ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศิลปศาสตร์ 15,000.00                             

159 601127 น.ส.อ าไพพร  สิงห์สม ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศิลปศาสตร์ 15,000.00                             

160 592101 น.ส.นพรัตน์  เฉิดมนูเสถียร ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศิลปศาสตร์ 15,000.00                             

161 591273 น.ส.เพชรรัตน์  ปานแสงทอง ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศิลปศาสตร์ 15,000.00                             

162 591893 น.ส.สลิลทิพย์  คีรีอารักษ์ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศิลปศาสตร์ 15,000.00                             

163 580288 นางสาวอินธุอร  ศรีพรม ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังคมสงเคราะห์ฯ 15,000.00                             

164 591548 นางสาวกมลพร  อ้นมา ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังคมสงเคราะห์ฯ 15,000.00                             

165 600546 นายคณิศร  แสนคาน ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังคมสงเคราะห์ฯ 15,000.00                             

166 600646 น.ส.ดารุณี โพธิ์มูล ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังคมสงเคราะห์ฯ 15,000.00                             

167 600658 นางสาวเจนจิรา  นวลเจริญ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังคมสงเคราะห์ฯ 15,000.00                             

168 601752 นางสาวพัชริดา  หาญกล้า ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังคมสงเคราะห์ฯ 15,000.00                             

169 610082 นางสาวอริญชยา  เสมอใจ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังคมสงเคราะห์ฯ 15,000.00                             

170 610121 นางสาวกิตติยา  จินตกวีพันธุ์ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังคมสงเคราะห์ฯ 15,000.00                             

171 611286 นางสาวชุติมา พ่วงจินดา ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังคมสงเคราะห์ฯ 15,000.00                             

172 591267 นางสาวจิรภา หมื่นแสน       ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์ฯ 15,000.00                             

173 601072 นางสาวชนากานต์ ศรีแก้ว ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์ฯ 15,000.00                             

174 591231 นางสาวสุธิชา ต้ังภาวนาคุณ   ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์ฯ 15,000.00                             

175 592259 น.ส.จุฑาทิพย์ บังสันเทียะ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เทคนิคการแพทย์ 15,000.00                             

176 592320 น.ส.สุพรรณี แก้วลี ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เทคนิคการแพทย์ 15,000.00                             

177 600528 น.ส.ชาลินี รักษาเคน ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เทคนิคการแพทย์ 15,000.00                             

178 600575 น.ส.รวิสรา เด่นสงวนวงศ์ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เทคนิคการแพทย์ 15,000.00                             

179 601242 น.ส.ณิชาภา ชัยกมลวรากุล ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เทคนิคการแพทย์ 15,000.00                             

180 611425 น.ส.ปัชมาพร โสวันนา ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เทคนิคการแพทย์ 15,000.00                             

181 600603 นายอนันต์ ห้องสุวรรณ ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เทคนิคการแพทย์ 15,000.00                             

182 611454 น.ส.รุ่งกานต์ เคนพรม ทุนส่งเสริมการศึกษา/ขาดแคลนทุนทรัพย์ เทคนิคการแพทย์ 15,000.00                             

183 620197 น.ส.ยุภาพร  ทองมหา ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน พยาบาลศาสตร์ 50บาท/วัน



ล ำดับ รหัส ชื่อ ทุนทีจ่ดัสรรให้ คณะ จ ำนวนเงิน

184 610560 น.ส.เรณุการ์  ศรีสุข ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน พยาบาลศาสตร์ 50บาท/วัน

185 600013 น.ส.ดวงกมล  เหล่าสาร ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน พยาบาลศาสตร์ 50บาท/วัน

186 611289 น.ส.ธีรนาถ  ตระกูลสุข ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน พยาบาลศาสตร์ 50บาท/วัน

187 611429 น.ส.พิมพ์ศิริ  ห้วยหงษ์ทอง ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน ศิลปศาสตร์ 50บาท/วัน

188 610988 น.ส.ณัฐชา ยารังษี ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน บริหารธุรกิจ 50บาท/วัน

189 600600 น.ส.ชยิสรา ม่วงเเดง ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน บริหารธุรกิจ 50บาท/วัน

190 581726 น.ส.ณีรนุช  แกว่นการไถ ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน เภสัชศาสตร์ 50บาท/วัน

191 600695 นางสาวฐิติมา เล่ือนแก้ว ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน สาธารณสุขศาสตร์ฯ 50บาท/วัน

192 600621 นางสาวกรรณ์ฐิกา   ติกขะนา ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน สาธารณสุขศาสตร์ฯ 50บาท/วัน

193 600597 นางสาวปาณิสรา อ่อนสี ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน สาธารณสุขศาสตร์ฯ 50บาท/วัน

194 600722 นางสาวธนาภรณ์ โอชุม ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน สาธารณสุขศาสตร์ฯ 50บาท/วัน

195 600614 นางสาวธนพร ถาพรพันธ์ ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน สาธารณสุขศาสตร์ฯ 50บาท/วัน

196 600921 นางสาวอนัญลักษณ์  ทองเหลือง ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน สาธารณสุขศาสตร์ฯ 50บาท/วัน

197 600603 นายอนันต์ ห้องสุวรรณ ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน เทคนิคการแพทย์ 50บาท/วัน

198 611454 น.ส.รุ่งกานต์ เคนพรม ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน เทคนิคการแพทย์ 50บาท/วัน

199 601248 น.ส.สุกัญญา อาจวิชัย ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน เทคนิคการแพทย์ 50บาท/วัน

200 600481 น.ส.กัญญารัตน์ โกยทา ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน วิทยาศาสตร์ฯ 50บาท/วัน

201 600952 น.ส.ณัชชา ผลานุสนธิ ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน วิทยาศาสตร์ฯ 50บาท/วัน

202 600428 น.ส.ปภานัน ส้ันจันดา ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน วิทยาศาสตร์ฯ 50บาท/วัน

203 591264 น.ส.รุจน์จิรา สระทอง ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน วิทยาศาสตร์ฯ 50บาท/วัน

204 592164 น.ส.ภาวินี มั่นวงศ์ ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน วิทยาศาสตร์ฯ 50บาท/วัน

205 610520 น.ส.ปันจิตา  แดงรักษ์ ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน กายภาพบ าบัด 50บาท/วัน

206 611457 น.ส.สโรชา  บุญไชยศรี ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน กายภาพบ าบัด 50บาท/วัน

207 590611 น.ส.มนธิดา  สมหวัง กองทุนเสริมพลังคุณธรรม พยาบาลศาสตร์ 5,000.00                              

208 601774 น.ส.กัญญา  พูนเฉลียว กองทุนเสริมพลังคุณธรรม บริหารธุรกิจ 5,000.00                              

209 592156 น.ส.กนกวรรณ  น๊อตกระโทก กองทุนเสริมพลังคุณธรรม วิทยาศาสตร์ฯ 5,000.00                              

210 591232 น.ส.ศิริพรรษา  ไชยชัชวาล กองทุนเสริมพลังคุณธรรม เภสัชศาสตร์ 5,000.00                              

211 592320 น.ส.สุพรรณี  แก้วลี กองทุนเสริมพลังคุณธรรม เทคนิคการแพทย์ 5,000.00                              

212 591835 น.ส.กัณณ์อลิน  หอมทรัพย์ กองทุนเสริมพลังคุณธรรม กายภาพบ าบัด 5,000.00                              

213 590518 น.ส.ธารารัตน์  เต็งแย้ม กองทุนเสริมพลังคุณธรรม สาธารณสุขศาสตร์ฯ 5,000.00                              

214 591379 น.ส.กัณยาวีร์  ตังเจริญ กองทุนเสริมพลังคุณธรรม นิเทศศาสตร์ 5,000.00                              

215 610636 น.ส.กัณฐิกา  สังขพันธ์ กองทุนเสริมพลังคุณธรรม ภาษาและวัฒนธรรมจีน 5,000.00                              


