
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา คร้ังที่ 1/2560 

1. ไดร้ับทุน มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ   ทุนละ 18,000 บาท จ านวน 1 ทุน  

1) นศภ.เกษรา  ศรีไพโรจน์  รหัสนักศึกษา 60110798  

2. ได้รับทุน เภสัชกรหญิงศิริเพ็ญ  ชิตะสัจจา ทุนละ 3,000 บาท จ านวน 1 ทุน  

1) นศภ.ธนนชัย  ชว่ยชูสกุล  รหัสนักศึกษา  60112489  

3. ได้รับทุน แพทย์หญิงสุชาดา  อโณทยานนท์ ทุนละ 20,000 บาท (เดือนละ 2,000 บาท) จ านวน 1 ทุน  

1) นศภ.นาถนที  ดวนสูง   รหัสนักศึกษา 60113255  

4. ได้รับทุน เภสัชกรหญิงจุรีรัตน์  พฤกษปิติกุล ทุนละ  4,000 บาท จ านวน 1 ทุน 

1) นศภ.พลวัฒน์  พุทธศิริ   รหัสนักศึกษา 60191301  

5. ได้รับทุน เภสัชกรสุจินต์  คุณลักษณ์และเพ่ือนทุนละ  50,000 บาท (เดือนละ 5,000 บาท) จ านวน 1 ทุน 

1) นศภ.ศิริพร  เพ็ชรล้วน   รหัสนักศึกษา 60191483  

6. ได้รับทุน เภสัชกรสุรชัย  ประดิษฐอุกฤษฎ์ ทุนละ  5,000 บาท จ านวน 1 ทุน 

1) นศภ.ชุติมณฑ์  สร้อยศิริ  รหัสนักศึกษา 58146440  

7. ได้รับทุน เภสัชกรอรุณชัย  ไชยพานิช 12,000 บาท และทุนคุณกัลยา  พิทยพงศ์พันธ์ 1,000 บาท ทุน

พล.ต.ต.จ านัน จันทร์ประทีป  5,000 บาท (เดือนละ 2,000 บาท) จ านวน 1 ทุน 

1) นศภ.นาถพล  ตลึงจิตร   รหัสนักศึกษา 58116013  

8. ได้รับทุน เภสัชกรหญิงพัชมณ  สุพิทักษ์ 2,000 บาท และคุณวิชชรัตน์  เภาวิเศษ 1,000 บาท  

     ทุนละ 3,000 บาท จ านวน 1 ทุน 

1) นศภ.มาหามะสุกรี  นิกาเซ็ง  รหัสนักศึกษา 58150384 

9. ได้รับทุน เภสัชกรหญิงพิมพ์มณี  ดุลยธรรม ทุนละ 5,000 บาท จ านวน 1 ทุน 

1) นศภ.สุพิชญา  รักก าเนิด  รหัสนักศึกษา 58146622 

10. ได้รับทุน ศ.ดร.สมพล  ประคองพันธ์ ทุนละ 10,000 บาท จ านวน 1 ทุน 

1) นศภ.อรรถพล  ศักดามาศ  รหัสนักศึกษา 58123068 

11. ได้รับทุน คุณวรรธนา  อ้ึงสิริตระกูล ทุนละ 5,000 บาท จ านวน 1 ทุน 

1) นศภ.กรรณนุวัฒน์  จิตค ารพ  รหัสนักศึกษา 56121379  



12. ได้รับทุน คุณณิชนันท์  ก้วนหิ้น ทุนละ 5,000 บาท จ านวน 1 ทุน 

1) นศภ.ฮานานี  เจะมะ   รหัสนักศึกษา 56148935 

13. ได้รับทุน เภสัชกรกิตติกุล  ชาติชาคร ทุนละ 10,000 บาท จ านวน 1 ทุน 

1) นศภ.สุดารัตน์  วรรณปทุมจินดา รหัสนักศึกษา 55145510 

14. ได้รับทุน เภสัชกรหญิงสายใจ  ปริยะวาที 3,000 บาท ทุนเภสัชกรหญิงนวลจิรา  จิระนคร 2,000 บาท 

จ านวน 1 ทุน 

1) นศภ.อัฉราภรณ์  มาช่วย  รหัสนักศึกษา 55119937 

 

 

ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่มีรายช่ือทุกคน (ยกเว้น ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ) ติดต่อ คุณพรพิมล สุคนธชาติ ห้อง

ธุรการ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 9 ภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. 

โดย 

ส่ง :  1. ใบแสดงผลการเรียนทุกเทอม พร้อมลงลายมือชื่อ  

  2. ส าเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อ 

  3. ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชี พร้อมลงลายมือชื่อ 

เซ็นเอกสาร : 1. แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน 

  2. แบบฟอร์มใบรับฝากเงิน 

 

งานทุนการศึกษา 

ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 


