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9 กรกฎาคม 2561 
เร่ือง   ประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทยผ์ู้ได้รับทนุการศึกษาเพื่อจัดสรรให้นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทนุทรัพย์ ปี 2561 

 
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ได้รบั
ทุนการศึกษาเพื่อจัดสรรให้นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทนุทรัพย์ ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 24 คน ได้แก่ 
 
1. ทุน มูลนิธิคุณบุญชู โรจนเสถยีร จ านวน 3 ทุน ได้แก่ 
 1.1 นศพ. ก้องภพ อังศุภาสกร   สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
 1.2 นศพ. เบญญา เอ่ียมบุญญฤทธิ์   สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
  1.3 นศพ. สมปรารถนา ศิริไสย   สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
2. ทุน โครงการยูนิลอฟท์ บริษทั พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 ทนุ ได้แก ่
 2.1 นศพ. กาญจน์ตพน ใจท้วม   สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
 2.2 นศพ. สิรินาถ วิศิษฎ์เรืองฤทธิ์   สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
3. ทุน คุณฐิติมา ศรีจันทราพันธุ์ จ านวน 3 ทุน ได้แก ่
 3.1 นศพ. สรรเสริญ ศิริพัฒนาภรณ์   สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
 3.2 นศพ. สุจิรวรรณ ธีระวัฒนานนท์    สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
 3.3 นศพ. วัลลิญา  ธีระนันท์      สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
4. ทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์แพทย์หญิงจริยา ไวศยารัทธ์ ร่วมกับ ทุน คุณสุขสันต์ สันติธรรมรักษ์ จ านวน 1 ทุน ได้แก ่

      นศพ. ณัฏฐิชา พบับ านาญ   สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
5. ทุน คุณชุติยา สืบศิริกุล จ านวน 1 ทุน ได้แก ่
       นศพ. ธนาโชติ คงขนัธ์    สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
6. ทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นายแพทย์ไพศาล บุญสะกันต์ จ านวน 1 ทุน ได้แก ่
       นศพ. บุญสิตา จิรนนัทภาส   สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
7. ทุน แพทย์หญิงอนงค์ลักษณ์ รัตนศิริวิไล จ านวน 1 ทุน ได้แก ่
       นศพ. จุฑารัตน ์ ภู่ทอง    สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
8. ทุน คุณธนันท์รัฐ-ณัฐวัฒน์-ไตยรัตน์-วิชิต-อิริยา รัตนศิริวิไล จ านวน 3 ทุน ได้แก ่
  8.1 นศพ. ธนณัฐ อาจชมภ ู   สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
  8.2 นศพ. เสฎฐวุฒิ รักษามั่น   สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
  8.3 นศพ. พิทักพงศ์ จงปัตนา   สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
9. ทุน คุณเซียะเอ็ง แซ่เฮง  จ านวน 1 ทุน ได้แก่ 
       นศพ. ปาณิศา วงศ์สานุภา   สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
 
           /10. ทุน บริษัท ...  



 
10. ทุน บริษัท เดอะแพชชัน่ไฟว์ และ ทุน คุณณัทชารีย์ คุณปสุต จ านวน 2 ทนุ ได้แก ่
          10.1 นศพ. จรรยาภรณ์ ทองทิน   สังกดั โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
          10.2 นศพ. ปวันรัตน ์ ด าดล    สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
11. ทุน คุณธัญจิรา อัศวนิเวศน ์จ านวน 1 ทุน ได้แก่ 
       นศพ. ยศวัศ เหล่าจิรกร   สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
12. ทุน คุณพีรวัชร เเละ คุณศุภิชฌา อัศวนิเวศน์ จ านวน 1 ทนุ ได้แก ่
       นศพ. สุดารัตน ์ ใจเย็น    สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
13. ทุน คุณประเสริฐ ไวยาวัจมยั จ านวน 1 ทุน ได้แก ่
        นศพ. คัทรียา แย้มวงค ์   สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
14. ทุน รองศาสตราจารยไ์กร มีมล ร่วมกับ ทุน อาจารย์ นายแพทย์ชินวฒุิ สุริยนเปล่งแสง จ านวน 1 ทุน ได้แก่ 
       นศพ. กวินทรา แก้ววิมาน   สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
15. ทุน คุณธิญาณ์ ชูตระกูล จ านวน 1 ทนุ ได้แก ่
       นศพ. จิรกิตติ์ ชูค า    สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
16. ทุน ครอบครัวกอบไพบูลย์ จ านวน 1 ทุน ได้แก่ 
       นศพ. ธนาภรณ ์ รอดศรี   สังกัด โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 
  
 
 นักศึกษาแพทย์ที่มีรายนามดังกล่าวข้างต้น กรุณาน าส่งเอกสารเพื่อประกอบการขอรับทุน ดังต่อไปนี ้
  1. ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
  2. ส าเนาหนา้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีของตนเองเท่านั้น (ไม่รับธนาคารอ่ืน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

   จ านวน 1 ฉบับ  
  3. ใบส าคัญรับเงิน (ฟอร์มเปล่า) สามารถดูเอกสาร (ตัวอย่าง) และ download เอกสารเพื่อพิมพ์กรอกข้อมูลที่ 

    www.sc.mahidol.ac.th/scan หัวข้อ “News and Events”) 
   

ให้นักศึกษาแพทยผ์ู้ได้รับทุนฯ ยื่นเอกสารดังกล่าวกับ คุณลัดดาวัลย์ บัวเทศ ที่ห้องธุรการภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
(ห้อง B106) คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล (โทร. 02-201-5402 หรือ 099-569-4298)  

ภายใน วันศุกรท์ี่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หากพ้นก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนฯ 
 

ผู้ได้รับทุนฯ ต้องเข้าร่วมรับทุนฯ ในวันพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยแต่งกายในชุดพิธีการ และมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนภายในเวลา 7.45 น. 

เริ่มพิธีซ้อมรับมอบทุนฯ ณ ห้อง L05 เวลา 8.00 – 8.30 น. 
 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ วัฒนา วีรชาติยานุกูล) 
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์  

http://www.sc.mahidol.ac.th/scan/pdf/Receipt_Blank.pdf
http://www.sc.mahidol.ac.th/scan/pdf/Receipt_Example.pdf
http://www.sc.mahidol.ac.th/scan/pdf/Receipt_Blank.pdf

