ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------------------คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้
นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา
1. ทุนหมอเจ้าฟ้า 2 ทุนละ 60,000.- บาท จานวน 5 ทุน
1.1 นางสาวรัตติกาล
กันทะ
รหัสนักศึกษา 561010123
1.2 นางสาวพิมพ์วิภา
วิจิตรตระการรุ่ง
รหัสนักศึกษา 571010103
1.3 นางสาวพิธุวดี
สุวรรณดี
รหัสนักศึกษา 581010095
1.4 นายนภัทร
ทองหมั่น
รหัสนักศึกษา 591010059
1.5 นางสาวเยาวรัตน์
พุทธวรรณ์
รหัสนักศึกษา 601010124
2. ทุนมูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย ทุนละ 50,000.- บาท จานวน 3 ทุน
2.1 นางสาวศศิภาวรรณ
ผัดตัน
รหัสนักศึกษา
2.2 นายชาญวิทย์
กาวิโล
รหัสนักศึกษา
2.3 นางสาวพรพิมล
เดชะบุญ
รหัสนักศึกษา

561010139
571010035
571010097

3. ทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทุนละ 50,000.- บาท
จานวน 1 ทุน
3.1 นางสาวสิริพรรษา
แก้วรากมุก
รหัสนักศึกษา 561010146
4. ทุนองค์การเภสัชกรรม ทุนละ 30,000.- บาท จานวน 2 ทุน
4.1 นายอลงกรณ์
อันประนิตย์
รหัสนักศึกษา
4.2 นายอัครัช
ไชยสลี
รหัสนักศึกษา

571010151
571010152

5. ทุนสงเคราะห์ส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนละ 20,000.- บาท จานวน 4 ทุน
5.1 นางสาวสุจินันท์
ยาป่าคาย
รหัสนักศึกษา 561010148
5.2 นางสาวนันทินี
สายปัน
รหัสนักศึกษา 571010083
5.3 นายสุธิวัส
คานวล
รหัสนักศึกษา 581010143
5.4 นางสาวณัฐณิชา
สุทาแปง
รหัสนักศึกษา 591010036
6. ทุนมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนละ 20,000.- บาท จานวน 2 ทุน
6.1 นายณัฐภัทร์
เมฆขลา
รหัสนักศึกษา 571010046
6.2 นายธีรเดช
วิชัย
รหัสนักศึกษา 571010074
7. ทุนบริษัท ดาสโก้ จากัด ทุนละ 12,000.- บาท จานวน 2 ทุน
7.1 นายภาณุพงศ์
เมืองพรม
รหัสนักศึกษา
7.2 นายธนารักษ์
คลทา
รหัสนักศึกษา

561010114
571010065

นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
8. ทุนหมอเจ้าฟ้า 2 ทุนละ 60,000.- บาท จานวน 1 ทุน
8.1 นางสาวพุทธิดา
หาญธงชัย

รหัสนักศึกษา

611010092

9. ทุนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ทุนละ 30,000.- บาท จานวน 2 ทุน
9.1 นางสาวธนภรณ์
ใหม่วัน
รหัสนักศึกษา
9.2 นางสาวตัญญุตา
ประจงแสงศรี
รหัสนักศึกษา

571010063
591010049

10. ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกูล ทุนละ 30,000.- บาท จานวน 2 ทุน
10.1 นางสาวลาเดือน
สอนดี
รหัสนักศึกษา 591010114
10.2 นายอมรศักดิ์
แสงบรรจบ
รหัสนักศึกษา 591010147
11. ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกูล ทุนละ 20,000.- บาท จานวน 2 ทุน
11.1 นายนรภัทร
ปิงนาหนุน
รหัสนักศึกษา 591010060
11.2 นางสาวปนัดดา
ผาทา
รหัสนักศึกษา 591010074
12. ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ ทุนละ 18,000.- บาท จานวน 1 ทุน
12.1 นางสาวมานิตา
เนื้อนุ่ม
รหัสนักศึกษา

591010101

13. ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนละ 15,000.- บาท จานวน 16 ทุน
13.1 นางสาววรรณิศา
ชาวยอง
รหัสนักศึกษา 561010128
13.2 นายวัฒนา
สาครสถิต
รหัสนักศึกษา 561010130
13.3 นางสาววิลาสินี
โมรารัตน์
รหัสนักศึกษา 561010137
13.4 นายคณิสร
ลภัสวรานนท์
รหัสนักศึกษา 571010017
13.5 นางสาวธัญชนิตา
เทอดปัญญากุล
รหัสนักศึกษา 571010070
13.6 นายภัทรพล
เกตุกรรณ์
รหัสนักศึกษา 571010106
13.7 นางสาววรัทยา
ช้างสี
รหัสนักศึกษา 571010121
13.8 นางสาวณัฏฐณิชา
ทะนันชัย
รหัสนักศึกษา 581010043
13.9 นายจักรกฤษณ์
กองภูมิน
รหัสนักศึกษา 591010014
13.10 นางสาวณัฐมนต์
ยิ้มอ่า
รหัสนักศึกษา 591010042
13.11 นางสาวศุภิสรา
สิชฌรังษี
รหัสนักศึกษา 591010126
13.12 นายสุวภัทร
อุ่นอาจ
รหัสนักศึกษา 591010138
13.13 นางสาวณิชาลฎา
เทพวงศ์
รหัสนักศึกษา 601010047
13.14 นางสาวนัฏฐิการ์
ไชยเสน
รหัสนักศึกษา 601010073
13.15 นางสาวปณิธาน
ศรีธงชัย
รหัสนักศึกษา 601010086
13.16 นายอนุรักษ์
ขันตี
รหัสนักศึกษา 611010128
14. ทุนบริษัท อาร์ เอ็กซ์ จากัด ทุนละ 10,000.- บาท จานวน 1 ทุน
14.1 นางสาวศิวาพร
เกตุดิษฐ์
รหัสนักศึกษา

601010145

15. ทุนงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 ทุนละ 20,000.- บาท จานวน 4 ทุน
15.1 นายอาณัฐ
ศรีอนงค์
รหัสนักศึกษา 561010169
15.2 นางสาวณัฐมลวรรณ
ทิพย์มงคล
รหัสนักศึกษา 571010047
15.3 นางสาวธัญชนก
จอมคิรี
รหัสนักศึกษา 581010061
15.4 นางสาวสรีรัศมิ์
พิสิษฐ์อาภาภัค
รหัสนักศึกษา 611010160
ทุนงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 ทุนละ 15,000.- บาท จานวน 2 ทุน
15.5 นางสาวณัฐณิชา
อาจคา
รหัสนักศึกษา 611010138
15.6 นางสาววชิราภรณ์
ปันอ้าย
รหัสนักศึกษา 611010155
ทุนงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 ทุนละ 12,000.- บาท จานวน 7 ทุน
15.7 นายกฤษดา
แหยมไทย
รหัสนักศึกษา 561010008
15.8 นางสาวขวัญฐิตา
แจ่มกระจ่าง
รหัสนักศึกษา 571010015
15.9 นางสาวจิดาภา
วังเวียงกาหลง
รหัสนักศึกษา 581010025
15.10 นายก้องภพ
ดุจกอน
รหัสนักศึกษา 591010006
15.11 นายจิตต์ประสงค์
นาซีก
รหัสนักศึกษา 591010016
15.12 นางสาวปาณพรรณ
วรรณคุณกุล
รหัสนักศึกษา 611010074
15.13 นายเอก
ชูพักตร์
รหัสนักศึกษา 611010163
ทุนงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 ทุนละ 10,000.- บาท จานวน 17 ทุน
15.14 นางสาวสิริพรรษา
แก้วรากมุก
รหัสนักศึกษา 561010146
15.15 นางสาวจุฑามาศ
บุญเรืองทา
รหัสนักศึกษา 571010026
15.16 นางสาวนริศรา
บุญตัน
รหัสนักศึกษา 571010079
15.17 นางสาวพิราภรณ์
อุดมเดช
รหัสนักศึกษา 571010104
15.18 นางสาววรางคณา
เชิดชน
รหัสนักศึกษา 571010123
15.19 นางสาวขวัญมนธิดา
เดชอิ่ม
รหัสนักศึกษา 581010019
15.20 นางสาวสุทธิดา
เวียงชัย
รหัสนักศึกษา 581010142
15.21 นางสาวอนัญลักษณ์
ไชยวุฒิ
รหัสนักศึกษา 581010151
15.22 นายชลธี
ชาญแหลม
รหัสนักศึกษา 591010026
15.23 นางสาวนรินทร
ปลอดขันธ์
รหัสนักศึกษา 591010063
15.24 นางสาวปิยะภรณ์
บรมเจต
รหัสนักศึกษา 591010081
15.25 นางสาวอนงค์นาถ
มีเงิน
รหัสนักศึกษา 591010141
15.26 นางสาวอนิษา
พรานกวาง
รหัสนักศึกษา 591010142
15.27 นางสาวอภิพร
ฉันท์ใด
รหัสนักศึกษา 591010144
15.28 นางสาวจุฑามาศ
ศรีอนุรักษ์
รหัสนักศึกษา 601010025
15.29 นายวิทยา
ทองมี
รหัสนักศึกษา 601010139
15.30 นางสาวปัญชิกา
แซ่ลี้
รหัสนักศึกษา 611010072

ทุนงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 ทุนละ 8,000.- บาท จานวน 12 ทุน
15.31 นายชานนท์
คูนุกูล
รหัสนักศึกษา 571010036
15.32 นางสาวนวรัตน์
สุจนิล
รหัสนักศึกษา 571010081
15.33 นางสาวนันทิชา
ตักเตือน
รหัสนักศึกษา 571010082
15.34 นายบดินทร์
จาปาสี
รหัสนักศึกษา 571010084
15.35 นายปฐวี
เดชชิต
รหัสนักศึกษา 571010085
15.36 นายจุติณัฏฐ์
กิตติพิชญ์กุล
รหัสนักศึกษา 581010033
15.37 นายตฤณภัทรกรันย์
ธวัชดารงค์กุล
รหัสนักศึกษา 591010039
15.38 นางสาวภัทรนิษฐ์
แก้วมุกดา
รหัสนักศึกษา 591010093
15.39 นายสิริบุญ
พิศวงษ์
รหัสนักศึกษา 591010130
15.40 นางสาวเวธกา
มิชสินธ์
รหัสนักศึกษา 601010142
15.41 นางสาวศิริลักษณ์
ชนะดวงดี
รหัสนักศึกษา 601010144
15.42 นางสาวรมิตา
ไชยมงคล
รหัสนักศึกษา 611010103
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาทุกคนเสียสละเวลา เพื่อช่วยเหลือ
งานต่าง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม อย่างเต็มที่
ประกาศ ณ วันที่

30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรตั น์ นิวัฒนนันท์)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

