
 

 ๑  มอบในวนัช่ืนชมคนดี  คนเก่ง (12 มกราคม)    นกัศึกษาท่ีไดรั้บจะเป็นนกัศึกษาทุกชั้นปีท่ีมีผลการเรียนใน
ปีการศึกษาท่ีผา่นมาตามเกณฑห์รือเง่ือนไงของกองทุน 
   ๑.๑ ทุนรางวลัการศึกษา (ใชด้อกผลจากกองทุน) 
 

ช่ือทุนรางวลั 
รหสั
ทุน 

วตัถุประสงค์ 

๑.ทุนนางอนุกลูราชกิจ (หรุ่น  สุวรรประทีป) 
๒.ทุนธีระและบุญศิริ รัตนพฤกษส์กลุ 

๑.๑ 
๑.๕๕ 

 

ใหใ้ชด้อกผลเป็นทุนรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตร พย.บ.ชั้นปีท่ี ๓ ท่ีได้
คะแนนยอดเยีย่มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เป็นผูมี้ความประพฤติดี
และไม่เคยสอบตกในวชิาใด 

๓.ทุนจาํลอง  เวสารัชชนนัท ์
๔.ทุนนางสาวเผอืก  กิจสิพงษ ์
๕.ทุนขนุกิตติเวทย ์
๖.ทุนขนุพหลภกัดี  * ทั้ง ๔ ทุนใชด้อกผล ๕๐% 

๑.๑๒ 
๑.๑๓ 
๑.๑๔ 
๑.๑๕ 

ทั้ง ๔ ทุนมีวตัถุประสงคใ์หใ้ชด้อกผลเป็นรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตร 
พย.บ.ชั้นปีท่ี ๓ ท่ีไดค้ะแนนเป็นท่ี ๑ ภาคปฏิบติั 

๗.ทุนบริษทัอมลักเมเตด็  เอนจิ เนียร่ิงจาํกดั             
๘.ทุนลมยั  เกิดแสง 

๑.๕ 
๑.๓๗ 

ใชด้อกผลเป็นรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาล ศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 
๒ ท่ีไดค้ะแนนเป็นท่ี ๑ 

๙.ทุน ผศ.ละเอียด  อุดมรัตน ์
๑๐.ทุน ผศ.จินตนา  บา้นแก่ง 
    (ใชด้อกผล ๗๕ %) 

๑.๖๗ 
๑.๕๖ 

ใชด้อกผลเป็นรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 
๓ ท่ีไดค้ะแนนเป็นท่ี 1วชิาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์๒ 

๑๑.ทุนสิงหลกะ ๑.๔ ใชด้อกผลเป็นรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตร พย.บ.ชั้นปีท่ี ๑ ท่ีไดค้ะแนน
เป็นท่ี ๑ 

๑๒.ทุนอาจารยศ์รีศุกร์  สภานนท ์ (๑)  
     (ภาคสูติฯ) 

๑.๔๔ ใชด้อกผลเป็นรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาล ศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 
๓ ท่ีไดค้ะแนนเป็นท่ี ๑ วชิาปฏิบติัการพยาบาลบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพ
เบ่ียงเบน ๒  หน่วยนรีเวช 

๑๓.ทุน ผศ.พนูทรัพย ์ สลัลกะชาต ๑.๖๓ ใชด้อกผลเป็นรางวลัแก่นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี ๓ ท่ีได้
คะแนนเป็นท่ี ๑ วชิาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ ์๑ 

๑๔. ทุน ผศ. สมศรี  ณ ระนอง (๑) 
      (ใชด้อกผล ๒๐๐ บาททุกปี) 

๑.๕๘ เป็นรางวลันกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๒ ท่ีได้
คะแนนเป็นท่ี ๑ วชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน  

๑๕.ทุนอาจารยศ์รีสมาน ดีประดิษฐ ์ (ภาคสูติฯ)  
๑๖.ทุนสุนนัทา  คหฏัฐา (2)   
       (ใชด้อกผลร้อยละ ๗๐) 

๑.๔๙ 
๑.๖๑ 

๑) ใชด้อกผลเป็นรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาล ศาสตรบณัฑิตชั้น
ปีท่ี ๓ ท่ีไดค้ะแนนเป็นท่ี ๑ วชิาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุง
ครรภ ์๒ 

  ๒) ใชด้อกผลเป็นรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาล ศาสตรบณัฑิตชั้น
ปีท่ี3 ท่ีไดค้ะแนนเป็นท่ี ๑ วชิาปฏิบติัการพยาบาลมารดา-ทารกและการ
ผดุงครรภ ์๑ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 



ทุนรางวลัการศึกษา../ ๒

ช่ือทุนรางวลั 
รหสั
ทุน 

วตัถุประสงค์ 

๑๗.ทุนคินิมาน 
๑๘.ทุนนางสาํเนียง  มาลีรักษ ์

๑.๒ 
๑.๗๒ 

ใชด้อกผลเป็นรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี ๓ ท่ี
ไดค้ะแนนเป็นท่ี ๑ วชิาปฏิบติัการพยาบาลบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน ๓    

๑๙.ทุนอาจารยพ์จนีย ์ปุสสเดจ็ 
๒๐.ทุนถนอม อินทเสน-สมสิริ  ทบัแสง 
๒๑.ทุนคุณแม่ไพลิน  นนัทพล  
     (หกัสมทบทุน ๒๐%) 

๑.๒๙ 
๑.๙ 
๑.๗๓ 

ใชด้อกผลเป็นรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี ๓ ท่ี
ไดค้ะแนนเป็นท่ี ๑ วชิาปฏิบติัการพยาบาลบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน ๒   

๒๒.ทุน ศจ.นพ.ชุด  อยูส่วสัด์ิ (๑) ๑.๗ ใชด้อกผลเป็นรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี ๓ ท่ี
ไดค้ะแนนยอดเยีย่มวชิาการพยาบาลบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน ๓ หน่วย
จกัษุ โสต นาสิก  ลาริงซ์ 

๒๓.ทุนรางวลัวชิาการพยาบาลพื้นฐาน 
๒๔.ทุน ผศ.ปราณี ผลพนัธิน (๓) 

๑.๕๒ 
๑.๕๗ 

ใชด้อกผลเป็นรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี ๒ ท่ี
ไดค้ะแนนเป็นท่ี ๑ วชิาทกัษะพื้นฐานทางการพยาบาล 

๒๕.ทุนอาจารยศ์รีสมาน ดีประดิษฐ ์ 
     (ทวัร์) (หกัสมทบทุน ๒๐%) 

๑.๕๐ มอบเป็นทุนแก่นกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัความประพฤติดีในวนัวสิาขบูชาจาก
พทุธสมาคมแห่งประเทศไทย 

๒๖.ทุนอาจารยบ์งัอร  คนึงเหตุ ๑.๗๑ ใหด้อกผลเป็นรางวลันกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัความประพฤติดีในวนัวสิาขบูชา
จากพทุธสมาคมแห่งประเทศไทย 

๒๗.กองทุนผูช่้วยศาสตราจารย ์
         วรรณา  คงสุริยะนาวนิ 
   “เพื่อพฒันาจริยธรรมนกัศึกษา” 

๑๔.๒ ใชด้อกผลอนัเกิดจากเงินตน้ซ่ึงฝากประจาํและเกิดดอกผลในแต่ละปีเพือ่ใชใ้น
กิจกรรมการพฒันา จริยธรรมนกัศึกษาท่ีคณะพยาบาลศาสตร์เห็นสมควร 

๒๘. ทุนอาจารยศ์รีสมาน ดีประดิษฐ ์    
      (ภาคกมุารฯ) (ใชด้อกผล ๘๐%) 

 ๑.๔๗ ใชด้อกผลเป็นทุนรางวลัแก่นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี ๓ 
ท่ีไดค้ะแนนเป็นท่ี ๑ วชิาการพยาบาลบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน  ๑ 

๒๙.กองทุนรองศาสตราจารย ์  ดร.ทศันา  
    บุญทอง  “เพื่อการพฒันาจริยธรรม  และ 
    ศกัยภาพผูน้าํ” (หกัสมทบทุน ๒๐%) 

 ๑๕.๑ ใชด้อกผล ๔๐% มอบเป็นทุน “พฒันา จริยธรรมนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศา
สตรบณัฑิต”เพื่อใชใ้นการพฒันากิจกรรมจริยธรรมในนกัศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต 

       
      

  ใชด้อกผล ๒๐% มอบเป็นทุน “พฒันาศกัยภาพผูน้าํในนกัศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต” เพื่อใชจ่้ายในการจดักิจกรรมสมัมนาของ
นกัศึกษาในวชิา “การพฒันาผูน้าํในวชิาชีพการพยาบาล”ในหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต” 

   
 

ใชด้อกผล ๒๐% มอบเป็นทุน “พฒันาศกัยภาพผูน้าํในนกัศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิตและ / หรือหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต” เพื่อใช้
จ่ายในการจดักิจกรรมสมัมนาของนกัศึกษาในวชิา“ภาวะผูน้าํทางการพยาบาล
ในระบบบริการสาธารณสุข”ในหลกัสูตรปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 



ทุนรางวลัการศึกษา../ ๓

๑.๒ ทุนรางวลัการศึกษาภายนอกคณะฯ/รางวลัอาจารยพ์ยาบาล 
 

ช่ือทุนรางวลั  วตัถุประสงค์ 
๑. ทุน อาจารยน์พรัตน ์ สุรพิพิธ 
   (ใชด้อกผล ๓ ใน ๔ ส่วนจาก ๓๐ % 
   ของดอกเบ้ียกองทุนสมาคมศิษยเ์ก่าฯ) 

เป็นรางวลันกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั้นปีท่ี ๓ ท่ีได้
คะแนนเป็นท่ี ๑  
- วชิาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์๑ 

 - วชิาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์๒  
 - วชิาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์๑    และ ๒  
๒. กองทุนศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ณฐั  ภมรประวติั     
     ใหเ้ป็นรางวลั  “พระยาและ คุณหญิงเทพผลู  
      (ใหญ่ เหมะจุฑา)” 

เพื่อเป็นรางวลัสาํหรับอาจารย ์(๑๐,๐๐๐ บาท) และนกัศึกษาพยาบาล 
(๕,๐๐๐บาท) ท่ีปฏิบติังานบนหอผูป่้วยดีเยีย่ม 

๓. กองทุนสนบัสนุนของ  นางสาวสดศรี  พงษว์รัิตน ์
   นางสาวจาํเรียง  กรูมะสุวรรณ  นางสาวเอ้ือ  สมบติัชยั   
   นางประชิด  ประถมบูรณ์    นางสาวบุนนาค  ศศะภูริ 

ใชด้อกผลเป็นรางวลัสาํหรับอาจารยพ์ยาบาลท่ีปฏิบติังานบนหอผูป่้วยดี
เยีย่ม  (ใชด้อกผล ๖,๐๐๐ บาททุกปี) 

 

 หมายเหตุ  ทุนรางวัลการศึกษา เม่ือมีการปรับหลกัสูตร มีการปรับเปล่ียนรายวิชา  ต้องมีการศึกษาและปรับ
วัตถปุระสงค์ของกองทุนให้เหมาะสมตามไปด้วย  และ/หรือมีการติดต่อเจ้าของกองทุน ทายาท หรือผู้ดูแลกองทุนเพ่ือ
ปรึกษา  ชีแ้จง  และขออนุญาตปรับเปล่ียนวัตถปุระสงค์ของกองทุนน้ันๆ 
 

  


