


เอกสารแนบทา้ยประกาศทุนการศึกษา  (คร้ังที่ 2/2558) 

1. ทุนจากศิษย์เก่า บุคคล คณะบุคคล และองค์กรภายนอกคณะฯ 

ลําดับ  นักศึกษา รหัส ช่ือทุน/เจ้าของทุน หมายเหตุ 

1 นางสาว ชนม์นิภา   นักขาย 5806054 นางสาวทัศนีย์  รุ่งชีวิน ทุนการศึกษาจะโอน 
2 นางสาว เณวรีน   บัวคุ้มภัย 5809088 นางสาวพวงพยอม สิทธิชารัตน์ เข้าบัญชีนักศึกษา 
3 นางสาว ดารารัตน์  เช้ือสายทอง 5809089 ผศ.ทิพา ต่อสกุลแก้ว * ขอให้นักศึกษารีบ 
4 นางสาว ธัญวรัตม ์  บุรีเทศน์ 5809102 นางสาวชญานี  จตุรชัยเดช   ส่งสําเนาหน้าบัญชี 
      นางวัลลีย์  ปลอดด ี   ธนาคารไทยพาณิชย์ 
5 นางสาว พิภาพร   ทบภักดิ ์ 5809158 ผศ.สุวดี  ไกรพ้น   สาขาในกรุงเทพ หรือ 
6 นางสาว พจนาวัลย์   เกตุคง 5809136     ปริมณฑลพร้อม 
7 นางสาว พินทุสร   อนุรักษ์ 5809157 นางสาวสุวิมล  จิราลักษณ์   สําเนาบัตรประชาชน   
8 นางสาว มัณฑนา   วรพีรพงศ์ 5809172     และลงนามสําเนา  
9 นางสาว นฤบล   เนตรรุ่ง 5809113 นายนิพนธ์  กิตตเิฉลา    ถูกต้อง    
10 นางสาว นัฐชนก   แก้วทองหลาง 5809115    

11 นางสาว นุชนภา   รุ่งเรือง 5809117   ** นักศึกษาต้องเขียน 
12 นางสาว วัชรภรณ์   พลายงาม 5809193 นางเรณู    อติศพัท์ จดหมายขอบพระคุณ 
13 นางสาว โยษิตา   อินตุ 5809176 นางประภัสสร  สุขศรี และรายงานผลการศึกษา 
14 นางสาว วิชชุดา   อะเวลา 5809197  ทุกปี  และทุกทุน 
15 นางสาว ศิริกัลยา   เครือคํา 5809206   

16 นางสาว ศิริรัตน์   ยะสุรินทร์ 5809209   

17 นางสาว สุทธิดา   อ่ําทองคํา 5809234   

18 นาย ปัณณวิชญ์   สายกระสุน 5809216 นางสาวจิตติพร  ภู่ไพจิตร์กุล  

19 นางสาว อนันชญา   ทาสิงห์คํา 5509281    

20 นางสาว เมวียา   พายุพัด 5809341 นางสาวปทุมพร  น้อยฉิม  

21 นางสาว สุนิสา  เปรมจันทร์วงษ์ 5809235 นายเสน่ห์  ปลอดด ี  

       นางวัลลีย์  ปลอดด ี  

      นางกงใจ  ทับทมิทอง  

      นางสาววัชราภรณ์  รุ่งชีวิน  

22 นางสาว สุนิสา   ระรวยทรง 5809236 นางสาวทัศนีย์  รุ่งชีวิน  



ลําดับ  นักศึกษา รหัส ช่ือทุน/เจ้าของทุน หมายเหตุ 

23 นางสาว อสมา   พุฒวันเพ็ญ 5809253 Declan Francis Coleman  

24 นางสาว อัมรา   เตชะลือ 5809259 นางชวนพิศ  ทิวะพันธุ์ ทุนการศึกษาจะโอน 
25 นางสาว อารยา   สัมมาคารวะ 5809265 James  Butler เข้าบัญชีนักศึกษา 
26 นางสาว กัญญา   เลาว้าง 5809271 นายพัฒนา  ทิวะพันธุ์ * ขอให้นักศึกษารีบ 
27 นางสาว จิรภิญญา   อยู่ยืน 5809280     ส่งสําเนาหน้าบัญชี 
28 นางสาว จิราศรี   วงค์ไฝ 5809283     ธนาคารไทยพาณิชย์ 
29 นางสาว วนัฐชา   อนวัชธรรม 5809184     สาขาในกรุงเทพ หรือ 
30 นางสาว ปริยวรรณ   สมพินิจ 5809128     ปริมณฑลพร้อม 
31 นางสาว อดิศา   พานิช 5809278 นายบรรพต  ธีรภากุล   สําเนาบัตรประชาชน   
32 นางสาว อังสนา   เหย็มโหนง้ 5809255 นายอรุณ เรืองเทพรัชต์                  และลงนามสําเนา  
33 นางสาว อาภัสรา  มาแก้ว 5809261 นางฉวีวรรณ เรืองเทพรัชต์                ถูกต้อง    
34 นางสาว เบญจวรรณ  เถาสุวรรณ์ 5809312 นายเรกซ์ ธนศักด์ิ เรืองเทพรัชต์        
35 นางสาว ปรีญาภรณ์   สุขะล้ี 5809315 นายธนวัฒน ์ เรืองเทพรัชต์             
36 นาย ปิยภัทธ์   อ่ินติ๊บ 5809322 นางสาวจิตเกษม เรอืงเทพรัชต์        ** นักศึกษาต้องเขียน 
37 นางสาว พัทธนันท ์  ภู่เกิด 5809325 นายพิเศษ  ลักษณ์เลิศกุล              จดหมายขอบพระคุณ 
38 นางสาว วาสินี   จิตอารี 5809351 นางสาวจิตเกษม เรอืงเทพรัชต์        และรายงานผลการศึกษา 
39 นางสาว วิชชุดา   ขาวเหลือง 5809352 นายพิเศษ  ลักษณ์เลิศกุล              ทุกปี  และทุกทุน 
40 นางสาว อิสริยาภรณ์  คงบุร ี 5809369   

41 นางสาว เลิศลักษณ์   แฝงยงค์ 5809347   

42 นางสาว อรสา   ฌานดินแดง 5509286 สิริรัตน์  เจริญยงอยู่  

       คุณเสนิส  เวชพันธุ์  

43 นาย สิทธิโชค   นคะรังสุ 5809222 นายบริบูรณ์  นันทเบญจพล  

44 นางสาว กิตติพร   กิตติพิบูลศักดิ ์ 5809021 นางสาวปทุมพร  น้อยฉิม  

      นางสาวชญานี  จตุรชัยเดช  

45 นางสาว ปิยะวรรณ   แสงแก้ว 5809134 ดร.วัลลีย์  กาญจนกิจสกุล  

      นางสาวมณี  ศิริพัฒนพูนผล  

46 นางสาว ชุติมา  ผิวโพธิ์ 5709055 นางสาวจันทร์ธิดา  ทองสันต ์  

      นางสาวดารณี  อมรจันทร์เพ็ญ  

47 นางสาว วลัยพรรณ   ไกรเนตร 5709204 นางสาวสุพัตรา สมบัติทวี  



ลําดับ  นักศึกษา รหัส ช่ือทุน/เจ้าของทุน หมายเหตุ 

48 นางสาว สโรชา   ศรีจันทร์อ่อน 5609243 รศ.ทิพาพันธ ์ สังฆะพงษ์  

49 นางสาว สิริวิภา   โสดากูล 5609249   ทุนการศึกษาจะโอน 
50 นางสาว สุรีย์ภรณ์   คงอาจ 5609268   เข้าบัญชีนักศึกษา 
51 นางสาว จิราพร   โกมด 5509034 บริษัทเอ็กซ์ไกล์เคมี จํากัด * ขอให้นักศึกษารีบ 
52 นางสาว ธิตินันท ์  ปัญญา 5509101    ส่งสําเนาหน้าบัญชี 
53 นางสาว เบญญาภัต   เติมไพบูลย์ 5509129    ธนาคารไทยพาณิชย์ 
54 นางสาว ปภัสรา   วันทาด ี 5509133    สาขาในกรุงเทพ หรือ 
55 นางสาว ประภัชรกุลณ์  จิตมั่น 5509134    ปริมณฑลพร้อม 
56 นางสาว พรรณกมล   พงศ์ยี่ล่า 5509153    สําเนาบัตรประชาชน   
57 นางสาว ภุมรี   วรทิศ 5509180    และลงนามสําเนา  
58 นางสาว รชา   เจนจบวิทยา 5509197     ถูกต้อง    
59 นางสาว รุ่งฤด ี  แจ้งพวงศรี 5509207   
60 นางสาว ลักษณา   โลหิตไทย 5509208  ** นักศึกษาต้องเขียน 
61 นางสาว วันวิสา   คําพรมมา 5509221  จดหมายขอบพระคุณ 
62 นางสาว ศรินญา   ประมวลการ 5509238  และรายงานผลการศึกษา 
63 นางสาว จินต์จุฑา   อ่อนช่ืนจิตร 5609038  ทุกปี  และทุกทุน 
64 นางสาว ชลันดา   ทารินทร ์ 5609062   

65 นางสาว ชวนพิศ   ธัญญเจริญ 5609064   

66 นางสาว ช่อทิพย์   ศรีวงษ์ 5609066   

67 นาย ณัฐภูมิ   สมภาร 5609089   

68 นางสาว ทัชชา   ทิวาพรภานุกุล 5609098   

69 นางสาว ทิพย์อักษร   ปล้ืมจิตร์ 5609100   

70 นางสาว ปภัสสรา   คันธะชัย 5609141   

71 นางสาว วัชราพร   องอาจ 5609215   

72 นางสาว ศิริมา   จูมิ 5609237   

73 นางสาว จันทร์จิรา   ชาลี 5709291 นางสาวศิริพร  แซ่ล้ิม  

74 นางสาว พิชญะกานต์   เหล่ากอ 5709322   

75 นางสาว พิไลพร   จิรชูสกุล 5709164   

76 นางสาว ภวิกา   มาอินทร ์ 5709171   



ลําดับ  นักศึกษา รหัส ช่ือทุน/เจ้าของทุน หมายเหตุ 

77 นางสาว พิมพ์ทอง   เหลืองทอง 5709159 นางสาวศิริพร  แซ่ล้ิม  

78 นางสาว กิตติพร   แก้วเวหา 5709018  ทุนการศึกษาจะโอน 
79 นางสาว กรกนก   วงษ์เดิม 5609005  เข้าบัญชีนักศึกษา 
80 นางสาว จิดาภา   ศิริเรือนแสน 5609033  * ขอให้นักศึกษารีบ 
81 นาย วีระชัย   เยี่ยมจบก 5609222 นางสาวเสาวลักษณ์  ครุฑหงษ์   ส่งสําเนาหน้าบัญชี 
82 นางสาว อรญา   บัวเผ่ือน 5709344 นางสาวสิริกร  โปษกะบุตร   ธนาคารไทยพาณิชย์ 
      นางสาวธัชนันท์  โกมลไพศาล   สาขาในกรุงเทพ หรือ 

83 นางสาว ชยานันท์  เสวะกะ 5709051 คุณสมพร  แซ่ตั้ง   ปริมณฑลพร้อม 
84 นางสาว จิราพร   ประดิษฐพุ่ม 5709034 คุณสุวรรณ  ถนอมบุญ   สําเนาบัตรประชาชน   
85 นางสาว นันท์นภัส   แซ่อ่ึง 5709312 คุณทศพร  รุจิรากร   และลงนามสําเนา  
86 นางสาว กมลวรรณ   จิวสุวรรณ 5709279      ถูกต้อง    
87 นางสาว วิลาวัลย์   ศิลปักษา 5709213 นางสาวสมส่วน  ฤกษ์ดี  
88 นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์      แก้วพฤกษ์ 5709163    
89 นางสาว ณัฐพร   ธรรมบันดาลสุข 5709301   ** นักศึกษาต้องเขียน 
90 นางสาว พรกมล   เป็งยะสา 5709141 นางวิจิตรา  เกาศล จดหมายขอบพระคุณ 
91 นาย ธนพล   พานทอง 5609105 นางอุษา เกาศล และรายงานผลการศึกษา 
92 นางสาว สิตานันท ์  ดานุ่ม 5709232 นางสุภัทรา  สิทธิเจริญชัย ทุกปี  และทุกทุน 
93 นางสาว ศริยา   วงษ์สุข 5709217 คุณอรทัย  บุรสินสง่า  

     คุณลินดา  ตันปชิาติ  

94 นางสาว ปภาวรินทร ์  รักษาทรัพย์ 5709121 คุณชูศรี เลา  

95 นางสาว นิสานาถ   พรมหลาน 5709109 คุณจงรัก  คําสัญญา  

96 นางสาว ชลลดา   วงศ์ศิร ิ 5709053 คุณสุภางค์  โชตปิระดิษฐ์  

97 นางสาว อภิญญา   ธรรมราช 5709343 คุณนลินภัสร์  พงษ์ธนพิชญ์  

98 นางสาว ศิรดา   ปราณอมรกิจ 5709333 บริบูรณ์  นันทเบญจพล  

99 นางสาว มีณวดี   กะทิพรมราช 5709186 นางสาวนันทนา  กงทองลักษณ์  

100 นางสาว ฐาปนีย์  ธิศรี 5609075 คุณวรการ  เทพเฉลิม  

101 นางสาว ภัทรินทร ์ พันธ์ตา 5509178  

102 นางสาว กรองทอง   นํ้าเย้ือง 5609007  

103 นางสาว ขวัญมนัส จึงมั่นคง 5609027  



ลําดับ  นักศึกษา รหัส ช่ือทุน/เจ้าของทุน หมายเหตุ 

104 นางสาว ชมพูนุช   อินต๊ะขัน 5709050 คุณวรการ  เทพเฉลิม 

105 นางสาว นันทิพร   ตั้งนิมติสุข 5709107  

106 นางสาว ขนิษฐา   กะฐินเทศ 5709020  ทุนการศึกษาจะโอน 
107 นางสาว ณัชศมน   ทุมพงษ ์ 5709065  เข้าบัญชีนักศึกษา 
108 นางสาว นฤมล   ทิพย์ปัญญา 5709103  * ขอให้นักศึกษารีบ 
109 นางสาว ณัฐนิช   ตั้งเกียรติกําจาย 5609087    ส่งสําเนาหน้าบัญชี 
110 นางสาว อัญชา   สุทธิประภา 5709266    ธนาคารไทยพาณิชย์ 
111 นางสาว ญาติประภา   พลสิงห์ 5709299    สาขาในกรุงเทพ หรือ 
112 นางสาว พิมพกานต ์  เทียมคํา 5709158    ปริมณฑลพร้อม 
113 นางสาว ธัญญาเรศ   ชโลธร 5709091    สําเนาบัตรประชาชน   
114 นางสาว มณทิชา   กล่ินหอม 5709177    และลงนามสําเนา  
115 นางสาว วรรณพร   วิเชียรศรี 5709331     ถูกต้อง    
116 นางสาว ฐิติวรรณ  ใจช่ืน 5709062   
117 นางสาว สุภิญญา   นิลปาน 5709341  ** นักศึกษาต้องเขียน 
118 นางสาว กันติชา   อินทร์แก้ว 5709015  จดหมายขอบพระคุณ 
119 นางสาว ชนพร   วารี 5709046  และรายงานผลการศึกษา 
120 นางสาว ศุภิสรา   ผาพันธุ์ 5709228  ทุกปี  และทุกทุน 
121 นางสาว กานดา   เทียนอําไพ 5709016  

122 นางสาว วัสสาอิสสร  เดือนสว่าง 5709206  

123 นางสาว วิสุทดิษย์ลดา  สายมาลัย 5709214  

124 นางสาว จันทนา  สังข์ขาว 5709289  

125 นางสาว ทัณฑิมา   แสนสุด 5709080  

126 นางสาว ลักษมี   พุทธวงค์ 5709197  

127 นางสาว ปิยะดา   ศรีหาวงค์ 5709319  

128 นางสาว ทัศนีย์   ไพรวัลย์ 5709304  

129 นางสาว วรัญญา   ขาวสะอาด 5809190  

          
 

 



2. ทุนอดุหนุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (ดอกผล)  20 ราย 
 

ที ่  นักศึกษา  รหัส ทุน รหัสทุน หมายเหต ุ

1 นางสาวหทัยพันธน์ ทัฬหชัยกุล 5609278 (ดอกผล) ทุนเสรฐภักดี พยาบาลศิริราช รุ่น 62 2.090 ทุนการศึกษาจะโอนเข้า 
2 นางสาวรัชฎาภรณ์  เมืองใย 5509201    บัญชีนักศึกษา 
3 นางสาวมลิวัลย์  ชูสุข 5709182     
4 นายเขมรา  เจีย 5709355 (ดอกผล) นส.ลํายอง  นิจจะยะ  2.080 * ขอให้นักศึกษารีบส่ง 
     (ดอกผล) ทุนนางสาวอัมพร ตัณฑวรรธนะ (พยบ.รุ่น 2484) 2.081 สําเนาหน้าบัญชีธนาคาร 
5 นายฮุ่ยเขียง  เจีย 5709356 (ดอกผล) นายแพทย์ประพนธ์ – นางจริยา เสรรีัตน์ 2.106 ไทยพาณิชย์สาขาใน 
     (ดอกผล) ทุนศิษย์เก่าพยาบาลศริริาช รุ่น 2501 2.108 กรุงเทพ หรือปริมณฑล 
6 นางสาวชนนิกานต ์ สิมพงษ์ 5709045 (ดอกผล) ทุนจั้ว-สมัย เสรีวิวัฒนา 2.109 พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
7 นางสาวญาณิศา  ภูดีทิพย์ 5709059    และลงนามสําเนาถูกต้อง   
8 นางสาวช่อลดา  คําโพธิ ์ 5609068     
9 นางสาวทิวาพร  หลําสมหวัง 5609101     

10 นางสาววิภาวี  ปราบหงษ ์ 5609219     

11 นางสาวสุพรรณี  ทองเปลว 5609255     

12 นางสาวอรนภา  ทมเจริญ 5609288     

13 นางสาวกมลพัชร เลิศจิตบรรจง 5609004     

14 นางสาวนัทธมน มานักฆ้อง 5709105 (ดอกผล) ทุนนายสวัสด์ิ -นางไสว  นางระเบียบ  2.121  
15 นางสาวจิตสุภา  วรรัตน์ชัยกุล 5609037     
16 นางสาวทิพย์ภาพร  สุทธิพล 5609099       
17 นางสาวธัญญารัตน์  ยาอุด 5609109      
18 นางสาวรุจิรา  นีระพจน์ 5609200       
19 นางสาวศศิภา  จันทร์สมบัต ิ 5609228     

20 นางสาวสุรัตนา สวนหนองแวง 5609267     

 
   

 
 

 

 

* ได้ขออนุมัติเบิกทุนท้ังหมดแล้ว * 

 

 

 


