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15 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากผู้บริจาคทุน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาจากผู้บริจาคทุน รวมทั้งสิ้น 20 คน ได้แก่
1. ทุนมูลนิธิคุณบุญชู โรจนเสถียร จํานวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ได้แก่
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
1.1. นศพ. นครินทร์ คงเจาะ
1.2. นศพ. ณัฐทลี ฟอร์เรสเตอร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
1.3. นศพ. กิตติพศ แสงสาย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. ทุนอาจารย์นายแพทย์ไพศาล บุญสะกันต์-แพทย์หญิงอนงค์ลักษณ์ รัตนศิรวิ ิไล จํานวน 30,000 บาท ร่วมกับ
ทุนอาจารย์แพทย์หญิงจริยา ไวศยารัทธ์ จํานวน 7,500 บาท และ
ทุนนายแพทย์บุญชัย ตัง้ สง่าศักดิ์ศรี จํานวน 2,500 บาท รวมเป็น 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ได้แก่
2.1. นศพ. อชิรญา วังศรี
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.2. นศพ. วสันต์ ยรรยงศิริการย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ทุนคุณธนันท์รัฐ-ณัฐวัฒน์-ไตยรัตน์-วิชิต-อิริยา รัตนศิริวิไล จํานวน 3 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ได้แก่
3.1. นศพ. ธนกร ศิรจรัส
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3.2. นศพ. ฉัตรรวี สมีเพ็ชร์
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
3.3. นศพ. สมปรารถนา พูลทรัพย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. ทุนคุณกฤต พิเชษฐวณิชย์โชค จํานวน 1 ทุน 15,000 บาท ได้แก่
4.1. นศพ. สิรีธร วงศ์หาญชัย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. ทุนคุณสุธาทิพย์ รัศมีอทุ ัย จํานวน 1 ทุน 15,000 บาท ได้แก่
5.1. นศพ. ณภัทร โตวรรณเกษม สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
6. ทุนคุณธนิธารณ์ ถิรธารากร จํานวน 15,000 บาท และทุนนายแพทย์สิงห์โต วีระอาชากุล จํานวน 5,000 บาท
รวม 20,000 บาท ได้แก่
6.1. นศพ. วีรยุทธ จันทร์เขียว
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
7. ทุนคุณ Khanthong Sheppard จํานวน 15,000 บาท และทุนอาจารย์นายแพทย์ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง จํานวน
5,000 บาท รวม 20,000 บาท ได้แก่
7.1. นศพ. ศุภวิชญ์ เดชตัง้ ปนิธานดี สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
8. ทุนคุณวรเทพ อัศวนิเวศน์ จํานวน 1 ทุน 15,000 บาท ได้แก่
8.1. นศพ. ชลฎา ไวกิตติพงษ์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
9. ทุนคุณวรพงศ์ อัศวนิเวศน์ จํานวน 1 ทุน 15,000 บาท ได้แก่
9.1. นศพ. จิรัสยา ศรีสว่าง
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
10. ทุนคุณพรรณทิภา สุทธนะวงค์ จํานวน 1 ทุน 15,000 บาท ได้แก่
10.1. นศพ. ภาณุทัต เทพศิริ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

11. ทุนคุณพัชญ์สาอร และคุณพัสวีร์ เนาถาวร จํานวน 1 ทุน 15,000 บาท ได้แก่
11.1. นศพ. พงศธร ศรีพล
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
12. ทุนบริษทั สินสุวรรณคีรี จํากัด จํานวน 1 ทุน 15,000 บาท ได้แก่
12.1. นศพ. ปภาวี อินทรพานิช สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
13. ทุนคุณณัทชารีย์ คุณปสุต จํานวน 1 ทุน 15,000 บาท ได้แก่
13.1. นศพ. แพรววิภา นพไธสง สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
14. ทุนนายแพทย์อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี จํานวน 1 ทุน 10,000 บาท ได้แก่
14.1. นศพ. พิมพ์พิสุทธิ์ พงษ์เจริญ สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
15. ทุนรองศาสตราจารย์แพทย์หญิง วารี จิรอดิศัย จํานวน 1 ทุน 10,000 บาท ได้แก่
15.1. นศพ. ศุภพิชญ์ อุสมา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16. ทุน ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ จํานวน 1 ทุน 20,000 บาท ได้แก่
16.1 นักศึกษาแพทย์โต๊ะปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ที่ 55
นศพ. ทวยุตม์ เชิงชั้น
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
นักศึกษาแพทย์ที่มีรายนามดังกล่าวข้างต้น กรุณานําส่งเอกสารเพื่อประกอบการขอรับทุน ดังต่อไปนี้
๑. สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สําเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีของตนเองเท่านั้น (ไม่รับธนาคารอื่น) พร้อมรับรองสําเนา
จํานวน ๑ ฉบับ
๓. ใบสําคัญรับเงิน (กรอกเอกสารได้ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์)
ให้นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุน ยืน่ เอกสารดังกล่าวแก่ คุณลัดดาวัลย์ บัวเทศ ทีห่ ้องธุรการ B106 ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (โทร. 02-201-5402 หรือ 092-612-8059) ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และ
ร่วมรับทุนฯ ในวันพิธที ําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผ้บู ริจาคร่างกายเพือ่ การศึกษาประจําปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยแต่งกายในชุดพิธีการ และมารายงานตัวทีจ่ ดุ ลงทะเบียนเวลา 9.00 น.

