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รายงานโครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี 

เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

	 ปีนี	้โครงการก้าวย่างเข้าสูปี่ที	่๑๖	เร่ิมต้นจาก	ดร.จอร์จ	ควิเรอบี	(Dr.George	Curuby)	ชาวกรีกสัญชาติ

อเมริกันซึ่งเป็นผู้จัดการกองมรดกของ	ศ.ดร.เจสัน	รุสโซส	ชาวกรีกสัญชาติอเมริกัน	อาจารย์ด้านปรัชญาวิทยาที่

ประเทศญีปุ่น่	ผูซ้ึง่มคีวามรกัความผกูพนักบัประเทศไทย	โดยมวีตัถุประสงค์ของโครงการฯเพ่ือสนบัสนนุนกัศกึษา

แพทย์สตรีที่เรียนดีแต่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ	 ในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและช่วยนักศึกษา 

ให้มีความมุ่งมั่นในการเรียน	 ทุนดังกล่าวมอบให้ตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา(๖ปี)	 ท้ังนี้	 ผู้รับทุนจะต้องไป 

ปฏิบัติงานในภูมิภาคหรือชนบทภายหลังจบการศึกษา	 ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเกียรติยศ	 ไม่ต้องจ่ายคืน	มีเพียง

สัญญาใจ ด้วยการเป็นแพทย์ รับใช้สังคมที่บ้านเกิดหรือในภูมิภาคใด	ๆ	ของประเทศไทย	

		 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ดร.จอร์จ	 คิวเรอบี	 ได้มอบเงินแก่สมาคม	 ฯ	 เป็นทุนตั้งต้นจากกองมรดกของ	 

ศ.ดร.เจสัน	รุสโซส	จ�านวน	๑๐๐,๐๐๐	เหรียญสหรัฐอเมริกา	(๔.๖	ล้านบาท)	ซึ่งได้มอบให้	พญ.สุวณี	รักธรรม	

นายกสมาคมแพทย์สตรีไทยฯในขณะนั้น	 ในปี	 ๒๕๕๒	 เมื่อเงินทุนก้อนแรกใกล้หมดดลง	 ดร.จอร์จ	 คิวเรอบี	 

ได้มอบเงินส่วนตัวและติดต่อประสานงานหาผู้มีจิตเมตตาจากต่างประเทศ	 ต่อมาสมาคม	 ฯ	 ได้รับเงินบริจาค 

จากกรรมการและสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีฯ	(อาทิเช่น	พต.พญ.จันทรา	เจณณวาสิน	ศจ.พญ.คุณหญิง	สุดสาคร	

ตู้จินดา	 พญ.รวีวรรณ	 กนกเวชยันต์	 พญ.สุตาพร	 สวัสดิเสวี	 พญ.คุณสวรรยา	 เดชอุดม	 ฯลฯ)	 นอกจากนี้	 ยังม ี

นักธุรกิจและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนสมาคมแพทย์สตรี	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๕	นักธุรกิจชาวอเมริกัน	Mr.	Sheldon	

&	Mrs.	 Cynthia	 Stone	 ผู้เป็นเพื่อน	 ดร.จอร์จ	 คิวเรอบีในนาม	 “Stone	 Family”	 ได้ร่วมบริจาค	 ทุนทรัพย์	 

เริ่มต้น	 ๑,๑๔๔,๐๐๐	 บาท	 ผ่านสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาและบริจาคต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 และในป	ี 

พ.ศ.	 ๒๕๕๖	มูลนิธิคุณแม่	 ลี้กิมเกียว	 ของบริษัท	 ทีโอเอ	 เพ้นท์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัดได้เริ่มต้นมอบทุนจ�านวน	 

๘	ทุน	และต่อมาอีก	๑๐	ทุน	 (รวม	๑๘ทุน)	ดร.เสริมวุฒิ	สุวรรณโรจน์	 (๗	ทุน)	และมีผู้มีจิตกุศลคนไทย	อาทิ	 

คุณจริยา	 มัณษัยเฐียร	 ในนาม	 มจ.หญิงวิมลปทัมราช	 จิระประวัติ	 ๖	 ทุน	 เป็นต้น	 ผู้บริจาคต่อเนื่อง	 เช่น	 

รศ.พญ.มณฑิรา	 ตัณฑนุช	 จ�านวน	 ๒๙๑,๐๐๐	 บาท	 คุณลักขณา	 กุมภล�า	 จ�านวน	 ๑๑๐,๐๐๐	 บาท	 ฯลฯ	 

นอกจากนี้	 แพทย์สตรี	 (ทุนสมาคมฯ)	 เช่น	 พญ.สายสุดา	 ขวัญเพชร	 พญ.บุญญาพร	 ด�ารงธวัช	 พญ.ฮัสนา	 

จิสวัสดิ์	ฯลฯ	ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนทุนภายหลังจบการศึกษา	การรับบริจาคเพื่อทุนการศึกษา	ในระยะแรก

ก�าหนดการรับบริจาคทุนการศึกษาเริ่มต้นที่	๔๒๐,๐๐๐	บาทต่อทุนและได้รับเพิ่มขึ้นเป็น	๔๕๐,๐๐๐	บาทและ	

๔๗๐,๐๐๐	บาทต่อทุนตามล�าดับ	 (หรือรายปี	 ๗๘,๓๐๐	บาท/ทุนต่อปี	 เป็นระยะเวลา	 ๖	 ปี)	 ตามค่าครองชีพ 

ที่สูงขึ้น	 กระทั่งปัจจุบัน	 สมาคมฯ	 ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคชาวไทยและชาวต่างชาติทุนเต็มจ�านวน 

และรายปีหรือตามอัธยาศัย	เพื่อโครงการทุนการศึกษา	จ�านวนมากกว่า	๖๐	ล้านบาท
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 การด�าเนินงานโครงการทุนการศึกษา สมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

เพ่ือชาวชนบท ในการประชาสมพันธ์และช่วยคัดสรรนักศึกษาที่สมัครรับทุนการศึกษา	 ในปี พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 

สมาคมฯ	 ได้มอบทุนแก่นักศึกษาแพทย์สตรีชั้นปีที่	 ๔	 จากครอบครัวประสบภัยสึนามิ	 (tsunami	 2004)	 และ

นักศึกษาอีก	 ๓	 คน	 เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ�านวนที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่าย	 รายเดือนจ�านวน	 

๓,๐๐๐	 บาท	 ต่อเดือน	 ต่อมาเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้น	 สมาคมฯ	 จึงเพิ่มทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน	 

๕,๐๐๐-๕,๕๐๐	 บาทต่อเดือน	 นาน	 ๑๐	 เดือนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมละ	 ๑๐,๐๐๐บาท	 ปีละ	 

๒	เทอม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสัมภาษณ์และเข้าร่วมกิจกรรมสมาคมฯ	ค่าอุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมยุวสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติ	เป็นต้น

	 สมาคมฯ	 ได้ติดตามประเมินผลโครงการฯ	 พบว่า	 ผู้รับทุนจบการศึกษาเป็นแพทย์สตรี	 ส่วนใหญ่ 

ท�างานในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป	สมาคมฯ	ได้สนับสนุนการผลิตแพทย์สตรีออกปฏิบัติงานเป็น

ก�าลงัส�าคญัในการช่วยพฒันาการสาธารณสขุไทยให้กบัท้องถิน่ห่างไกล	ประมาณหนึง่ในห้าเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน

ศึกษาต่อเฉพาะทางและจะกลับไปท�างานในภูมิภาคเมื่อส�าเร็จการศึกษา	 มีเพียง	 ๔	 คนที่ท�าเวชปฏิบัติที่คลินิก 

และโรงพยาบาลเอกชน	 อีกหนึ่งคนลาออกจากราชการเพ่ือดูแลคุณตาท่ีป่วยติดเตียงจากโรคทางสมอง 

เป็นอัมพาต	 ในเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 พบว่า	 สมาคมฯ	 ได้มอบทุนแก่นักศึกษาแพทย์สตรีจ�านวน	 

๑๔๕	ทุน	ก�าลังศึกษา	๘๓	คน	จบการศึกษา	๕๘	คน	(จบการศึกษา	ปี	๒๕๖๔	จ�านวน	๗	คน)	ย้ายคณะ	๓	คน	

ของดรับทุน	 ๑	 คน	 (เนื่องจากมีญาติให้การสนับสนุน)	 นักศึกษาแพทย์สตรีเริ่มรับทุนการศึกษาในปี	 ๒๕๖๔	 

จ�านวน	๑๘	คน	(ดังแผนภูมิและตาราง)

	 นักศึกษาแพทย์ทุนให้เสียงสะท้อนว่าทุนการศึกษามีความส�าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 มีความ 

ภาคภูมิใจ	 ดีใจและรู้สึกโชคดีมากที่ได้รับเลือกเป็นนักเรียนทุนของสมาคมฯและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

สมาคมแพทย์สตรีฯ	สิ่งส�าคัญ	คือ	ได้มีโอกาสเป็นแพทย์	ได้รักษาช่วยชีวิตคนไข้อย่างที่ตั้งใจ	ขอขอบคุณสมาคมฯ	

ทีท่�าให้ได้รบัโอกาสทางการศกึษาได้ประกอบอาชพีทีต่นใฝ่ฝัน	สมาคมฯเป็นเหมอืนจุดเชือ่มต่อของนกัศกึษาแพทย์

กับโอกาสทางการศึกษา	นักศึกษาได้ขอบคุณความเมตตาและเสียสละของคณะกรรมการทุนและสมาชิกสมาคม

แพทย์สตรีทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ	 ดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่และการเรียนท�าให้ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค 

ในการเรียน	 เมื่อได้เข้ากิจกรรมกับสมาคมฯ	 รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น	 ความเมตตาและความเป็นกันเองจากทุกคน 

ในครอบครัวสมาคมแพทย์สตรี	 สมาคมเป็นที่สร้างแรงบันดาลใจจากการเห็นแพทย์สตรีตัวอย่างในทุกปี	ท�าให้

อยากเติบโตเป็นแพทย์สตรีที่ดีงามเหมือนรุ่นพี่ต่อไป	 ถ้ามีโอกาสจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง	 และอยาก

ให้สมาคมฯ	เข้มแข็งต่อไป	

	 เมื่อนักศึกษาแพทย์สตรีรับทุนมีจ�านวนมากข้ึน	 สมาคมฯจึงได้จัดโครงการพี่พบน้อง น้องพบพี่  

Sisters to Sisters Project	 ในปี	พ.ศ.๒๕๕๘	โดยสมาคม	ฯ	ได้เชิญนักศึกษาใหม่และนักศึกษาทุนปีก่อน	ๆ	 

เข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจ�าปีของสมาคมเช่นเดียวกับปีก่อน	ๆ 	นักศึกษารุ่นพี่	ฯ	จะได้ร่วมเป็นเกียรติรับน้องที่

ได้รับทุนในแต่ละปี	นักศึกษาได้พบปะกับคณะกรรมการ	สมาชิกสมาคมฯ	และผู้บริจาค	ได้ร่วมแสดงความยินดี
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กับผู้ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น	 แพทย์สตรีตัวอย่าง	 แพทย์สตรีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติประจ�าปี	 และได้ร่วม 

รับฟังการบรรยายทางวิชาการ	 นับเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับแพทย์สตรีและนักศึกษาผู้รับทุนเหล่านี้	 ที่จะได้ซึมซับ	 

ได้รับแรงบันดาลใจ	 เรียนรู้ผลงาน	 ความส�าเร็จของแพทย์สตรีรุ่นพี่	 และที่มีความหมายอย่างยิ่งคือ	 การได้ร่วม

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในภาคบ่าย	 เป็นกิจกรรมพี่พบน้อง	น้องพบพี่	 (Sisters	 to	Sisters)	ที่มุ่งเน้น	การพูดคุย	

สร้างเสรมิทศันคตร่ิวมกบัแพทย์ในโครงการ	“สร้างภาวะผู้น�าของแพทย์สตรี”	(Medical	Women’s	Leadership	

Program)	 ด้วยคณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรีฯ	 ตระหนักถึง	 การปลูกฝังนักศึกษาแพทย์รับทุนของสมาคม 

ให้เติบโตจากต้นกล้าที่เข้มแข็งให้เติบใหญ่เป็นแพทย์สตรีที่มุ ่งมั่นในการดูแลรับใช้	 สังคม	 ประเทศชาต	ิ 

ด้วยวิชาชีพแพทย์	 พร้อมจริยธรรม	 จรรยาบรรณ	 และวิชาการ	 เป็นอนาคตของสมาคมฯและประเทศ	 รวมทั้ง 

การมี	work	life	balance	ที่ดี	กิจกรรมนี้ได้ด�าเนินการทุกปีตั้งแต่ปี	๒๕๔๘

ศาสตราจารย์ดร.เจสัน	รุสโซส

ดร.จอร์จ	คิวเรอบี	และพญ.สุวณี	รักษ์ธรรม	อดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย	
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กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมพี่พบน้อง น้องพบพ่ี (Sisters to Sisters) ที่มุ่งเน้น การพูดคุย 
สร้างเสริมทัศนคติร่วมกับแพทย์ในโครงการ  "สร้างภาวะผู้น าของแพทย์สตรี” (Medical Women’s 
Leadership Program) ด้วยคณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรีฯ ตระหนักถึง การปลกูฝังนักศึกษาแพทย์รับทุน
ของสมาคมให้เติบโตจากต้นกล้าที่เข้มแข็งให้เติบใหญ่เป็นแพทย์สตรีที่มุ่งมั่นในการดูแลรับใช้ สังคม 
ประเทศชาต ิ ด้วยวิชาชีพแพทย์ พร้อมจรยิธรรม จรรยาบรรณ และวิชาการ เป็นอนาคตของสมาคมฯและ
ประเทศ รวมทัง้การมี work life balance ที่ด ีกิจกรรมนีไ้ด้ด าเนินการทุกปีตั้งแต่ป ี๒๕๔๘ 

                        
ศาสตราจารย์ดร.เจสัน  รุสโซส 

 
        ดร.จอรช์  คิวเรอบี และพญ.สุวณี รักษ์ธรรม อดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย      

3 
 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมพี่พบน้อง น้องพบพ่ี (Sisters to Sisters) ที่มุ่งเน้น การพูดคุย 
สร้างเสริมทัศนคติร่วมกับแพทย์ในโครงการ  "สร้างภาวะผู้น าของแพทย์สตรี” (Medical Women’s 
Leadership Program) ด้วยคณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรีฯ ตระหนักถึง การปลกูฝังนักศึกษาแพทย์รับทุน
ของสมาคมให้เติบโตจากต้นกล้าที่เข้มแข็งให้เติบใหญ่เป็นแพทย์สตรีที่มุ่งมั่นในการดูแลรับใช้ สังคม 
ประเทศชาต ิ ด้วยวิชาชีพแพทย์ พร้อมจรยิธรรม จรรยาบรรณ และวิชาการ เป็นอนาคตของสมาคมฯและ
ประเทศ รวมทัง้การมี work life balance ที่ด ีกิจกรรมนีไ้ด้ด าเนินการทุกปีตั้งแต่ป ี๒๕๔๘ 

                        
ศาสตราจารย์ดร.เจสัน  รุสโซส 

 
        ดร.จอรช์  คิวเรอบี และพญ.สุวณี รักษ์ธรรม อดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย      



4 โครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

แผนภูมทิี ่๑นักศึกษาแพทย์ทีรั่บทุนการศึกษา
ของสมาคมแพทย์สตรีฯในแต่ละจังหวดั 

ภาคกลาง     6 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    42 
ภาคใต้                   23 
ภาคเหนือ                4 
ภาคตะวันออก 6 
ภาคตะวันตก                 2 
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ภาคกลาง  6

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 42                     

ภาคใต ้ 23

ภาคเหนือ  4 

ภาคตะวนัออก  6

ภาคตะวนัตก  2



5โครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

แผนภูมิที ่๒ บัณฑิตแพทย์ทีรั่บทุนการศึกษาของ
สมาคมแพทย์สตรี ฯ ในแต่ละจังหวดั 
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1

2

ภาคกลาง 7               
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 30             
ภาคใต ้ 13   
ภาคเหนือ  10  
ภาคตะวนัออก 6 
ภาคตะวนัตก  0 

ภาคกลาง  7

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 30                        

ภาคใต ้ 13

ภาคเหนือ  6  

ภาคตะวนัออก  0

ภาคตะวนัตก  2



6 โครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

ล�าดับ มหาวิทยาลัย จบการศึกษา นักศึกษาแพทย์

๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๕ ๒๖

๒. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๕ ๓

๓. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๖ ๔

๔. มหาวิทยาลัยนเรศวร ๕ ๓

๕. มหาวิทยาลัยมหิดล ๕ ๘

๖. มหาวิทยาลัยพะเยา ๑ ๑

๗. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๕ ๖

๘. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๔ ๓

๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๕ ๕

๑๐. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ ๑๓

๑๑. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ๒ ๐

๑๒. มหาวิทยาลัยบูรพา ๐ ๒

๑๓. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ ๐

๑๔. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๔ ๘

รวม ๕๘ ๘๓

*ทุนทั้งหมด	๑๔๕	ทุน	ระงับทุน	๔	ทุน

ตารางที่ ๒ บัณฑิตทุนสมาคมแพทย์สตรี ที่จบการศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ล�าดับ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย สถานที่ปฏิบัติงาน

๑ พญ.นุสรา ประทุมทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.พระนครศรีอยุธยา

๒ พญ.ขวัญหทัย ประสิทธิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รพ.ร้อยเอ็ด	

๓ พญ.วรากร ศิลาทองค�า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รพ.วชิระ	จ.ภูเก็ต	

๔ พญ.สุธารัตน์ สาธุการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รพ.ศรีสะเกษ

๕ พญ.	ณัฐชยา	 ทองศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รพ.สรรพสิทธิประสงค์

๖ พญ.บุษรินทร์ เศรษฐ์สิริภักดี มหาวิทยาลัยบูรพา รพ.ราชบุรี			

๗ พญ.ภัททิยา	 สีละพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รพ.บุรีรัมย์

ตารางที่ ๑ นักศึกษาแพทย์ทุนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 



7โครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

ตารางที่ ๓ นักศึกษาแพทย์สตรีเริ่มรับทุนการศึกษาในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล�าดับที่ ชื่อ นามสกุล สถาบันการศึกษา ภูมิล�าเนา ผู้ให้ทุน

๑ จินต์จุฑา วงษ์ศิริพัฒนา สงขลานครินทร์ ตรัง คุณแม่อ�าพัน	อัสสกุล

๒ วิศรุตา ปสันตา ธรรมศาสตร์ สุราษฎร์ธานี คุณศิริสิน	อัสสกุล

๓ ดรุณี ศิริอ�านาจ อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ คุณพันทิพา	อัสสกุล

๔ ปิยธิดา กิตติยังกุล เชียงใหม่ น่าน คุณพันทิพา	อัสสกุล

๕ นิชนิภา คิดดี เทคโนโลยีสุรนารี ชัยภูมิ นพ.ฐากูร-พญ.ปภัสพรรณ		

ทิพยานุรักษ์สกุล

๖ ภัสพร	 มังกรทอง ธรรมศาสตร์ ลพบุรี คุณสุจิตรา	หงสไกร

๗ เพ็ญประภัสสร เจริญยิ่ง ธรรมศาสตร์ ปราจีนบุรี พญ.สุนิดา	บิณฑสันต์

๘ ธัญญารัตน์ วงษ์เพ็ญ อุบลราชธานี อุบลราชธานี พญ.สุนิดา	บิณฑสันต์

๙ เกณิกา จันไทย อุบลราชธานี อุบลราชธานี Stone	Family

๑๐ ชนิดาภา อ่อนพันธ์# อุบลราชธานี อุบลราชธานี Stone	Family

๑๑ ณิฌาธร โชคสุชาติ อุบลราชธานี อุบลราชธานี Stone	Family

๑๒ สิริรักษ์ ยอดสิงห์# อุบลราชธานี ศรีสะเกษ Stone	Family

๑๓ สุชนกาญจน์ โคตท่าค้อ อุบลราชธานี ยโสธร Stone	Family

๑๔ จันทมณี วัฒนากุล สารคาม ขอนแก่น Stone	Family

๑๕ วรุณทิพย์ แก่นสุวรรณ สารคาม สกลนคร

๑๖ ฤดีรัตน์ เยกิจ บูรพา ตราด Stone	Family

๑๗ นิรัชพร จงชาญสิทโธ นเรศวร เพชรบูรณ์ Stone	Family

๑๘ ณัฐฐินันท์ ปะวาณศรี เทคโนโลยีสุรนารี บุรีรัมย์ Stone	Family

#	ให้ทุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน



8 โครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

รายรับตั้งแต่ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้บริจาค จ�านวนเงิน (บาท)

คุณ	ลักขณา		กุมภล�า ๑๐,๐๐๐.๐๐

พญ.เบญจพร		ปัญญายง ๓,๐๐๐.๐๐

พญ.รังสิมา	แสงหิรัญวัฒนา ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

คุณ	ภาธร			จันทร์วัฒนพงษ์ ๒,๐๐๐.๐๐

นพ.ฐากูร+พญ.ปภัสพรรณ		ทิพยานุรักษ์สกุล	 ๗๘,๓๕๐.๐๐

คุณ	อ�าพัน	คุณศิริสิน		อัสสกุล ๑๕๖,๖๖๘.๐๐

ดร.ครรชิต			จามรมาน ๗๘,๕๐๐.๐๐

ดร.ศักดิ์สม		จามรมาน ๗๘,๕๐๐.๐๐

คุณ	กันต์		ถิระวัฒน์ ๑๕๖,๖๖๖.๐๐

คุณ	สุจิตรา		หงสไกร ๕๓,๐๐.๐๐

คุณ	พันทิพา	อัสสกุล	 ๑๕๖,๗๐๐.๐๐

คุณ	อ�าพัน-คุณศิริสิน		อัสสกุล	 ๑๕๖,๗๐๐.๐๐

รศ.พญ.มณฑิรา		ตัณฑนุช ๕๐,๐๐๐.๐๐

พญ.ไพจิตร		หิรัณยวนิชย์ ๙,๐๐๐.๐๐

ศ.พญ.พิมล	เชี่ยวศิลป์	 ๑๐,๐๐๐.๐๐

ศ.พญ.วิภาดา	เชาวกุล		 ๒๐,๐๐๐.๐๐

คุณ	จริยา		มัณยัษเฐียร ๔๗๐,๐๐๐.๐๐

บริษัท	ทีโอเอเพ้นท์		ประเทศไทย	จ�ากัด ๗๘๓,๓๓๔.๐๐

Stone	Family ๔,๑๗๐,๗๖๘.๑๗

พญ.สุนิดา	บิณฑสันต์ ๑,๐๖๗,๗๑๖.๖๕

พญ.ชุมแสง	โลหะวิจารณ์ ๕๓๓,๘๕๘.๓๓

พ.รัชวัลย์ ๑๐,๐๐๐.๐๐

ผู้บริจาคโครงการปันบุญ	 ๓,๖๔๗.๖๖

บริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์	ประเทศไทย	จ�ากัด ๗๘,๓๐๐.๐๐

ผู้บริจาค	 ๗,๐๐๐.๐๐

ดอกเบี้ย	 ๑๑๓,๐๗๑.๗๘

รวม ๘,๓๕๖,๗๘๐.๕๙



9โครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

รายจ่าย ตั้งแต่ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ค่าใช้จ่าย จ�านวนเงิน (บาท)

ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๕,๑๗๐,๐๐๐.๐๐

ค่าลงทะเบียน ๑,๔๓๗,๒๐๐.๐๐

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ๒๘,๔๗๐.๐๐

ค่าพิมพ์รายงาน ๒๑,๓๑๔.๔๐

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่			 ๘๙,๐๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ๑๙,๓๙๓.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๖,๗๖๕,๓๗๗.๔๐

9 
 

รวม ๘,๓๕๖,๗๘๐.๕๙ 

 

รายจ่าย ตั้งแต่  มกราคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๕,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าลงทะเบียน ๑,๔๓๗,๒๐๐.๐๐ 
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ๒๘,๔๗๐.๐๐ 
ค่าพิมพ์รายงาน ๒๑,๓๑๔.๔๐ 
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่    ๘๙,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ๑๙,๓๙๓.๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖,๗๖๕,๓๗๗.๔๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



10 โครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

รายชื่อนักศึกษาแพทย์สตรีทุนที่ก�าลังศึกษาในปัจจุบัน 

มีจ�านวนทั้งสิ้น	๘๓	คน	มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย ปีรับทุน ปีที่จบ ภูมิล�าเนา

ประภัสสร ศรีดารา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๙ ๒๕๖๕ ชลบุรี

วันวิสาข์ สารพงษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๖๐ ๒๕๖๖ นครศรีธรรมราช

สายธาร มานุตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๐ ๒๕๖๖ อุบลราชธานี

วราพร พันธ์ขาว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๐ ๒๕๖๖ อุบลราชธานี

ณัฐพร เปรมปรีดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๐ ๒๕๖๖ เชียงใหม่

อรนันท์ ขุนราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๖๐ ๒๕๖๖ สงขลา

ณัฐนรี กิตติสิทธิพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๖๐ ๒๕๖๖ ยะลา

รัตนากรณ์ ทิพมาลา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๐ ๒๕๖๖ อุบลราชธานี

กรกมล แก้ววังปวน มหาวิทยาลัยพะเยา ๒๕๖๐ ๒๕๖๖ ตาก

ณัฎฐณิชา กลมกล่อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๖๐ ๒๕๖๖ ปราจีนบุรี

นิศามณี รุ่งฉวี มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๐ ๒๕๖๖ นครสวรรค์

ณิชกานต์ ศิริเสถียร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ ตรัง

พิชญ์สินี บรรจมาตย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ นครศรีธรรมราช

กนกพัชญ์ คงธนะวานิช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ นครศรีธรรมราช

วรุณประภา วรสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ บึงกาฬ

ศรัญญา ศรีสุธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ นครราชสีมา

ขวัญตา สิทธิสิงห์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ อุบลราชธานี

สิรินทรา หรรษวงศ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ ยโสธร

ศิรประภา วงศ์ค�่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ อุบลราชธานี

สิริกัญญา คณานิตย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ ศรีสะเกษ

ฐิติมา ศรีสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ อุบลราชธานี

วัชราวลี เวชกามา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ ศรีสะเกษ

เพชรรัตน์ สุวรรณชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ ระนอง

สุรีย์พร ตรีเพชรประภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๗ สุราษฎร์ธานี

ฐิติวรดา		 มีสันเทียะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ นครราชสีมา

ชนม์พีรา		 สุขวัจนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ ชัยภูมิ

วทิพปภา		 เจริญเย็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ ระนอง
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ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย ปีรับทุน ปีที่จบ ภูมิล�าเนา

พัชราภา		 มหาวิจิตร			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ ลพบุรี

สวิตา			 พุทธิไพศาล		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ ปราจีนบุรี

จารุวรรณ		 แหวนเพชร					 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ ตรัง

จิรกานต์							 ชูค�า มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ นครศรีธรรมราช

วพิชามญช์					 สมใจ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ กระบี่

ปรีณาพรรณ		 วงค์เมฆ		 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ นครศรีธรรมราช

ปานฤทัย		 อุไรโรจน์		 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ กระบี่

ณัฎฐณิชา		 พรมลาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ อุบลราชธานี

ธันย์รัญกร		 จารุแพทย์				 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ อุบลราชธานี

ศิวิมล		 ไกยวรรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ ยโสธร

สุพิชญา		 ทุมมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ อุบลราชธานี

สุภัสสร		 ภาตุบุตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ อุบลราชธานี

เปรี้ยวตา		 โมระดา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ อ�านาจเจริญ

พิชชาอร		 บรรจมาตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ นครศรีธรรมราช

ยุพเรศ		 ทองหมู่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ นครพนม

สุพิชชา		 ภัทรานุกรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ นครศรีธรรมราช

ณัฐสินี		 ธนะพงศ์วิศาล มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ พิจิตร

ปุญญิศา รักษามั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๖๒ ๒๕๖๘ ระนอง

ปราณปริยา ทองเรือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ เชียงใหม่

กันตา เมธีวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ ชัยนาท

อาทิติยาภรณ์ เจริญพันธุ์วงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ บุรีรัมย์

เพ็ญพิชชา พฤกษาชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ นครราชสีมา

รินฤดา ทองชื่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ ศรีสะเกษ

เกตนิตา แซ่เอี้ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ ตรัง

ปุญญิศา ทวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ สุราษฎร์ธานี

อนัญญา พุดสีเสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ ร้อยเอ็ด

นริศรา แหยมเกตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ ฉะเชิงเทรา

ภัสวัลย์ ทองเทพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ อุบลราชธานี

สาหร่าย เฉลิมรัตนพงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ สุรินทร์
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ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย ปีรับทุน ปีที่จบ ภูมิล�าเนา

ปริณดา ศรีจุลฮาต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ ร้อยเอ็ด

น.ส.เกษมณี นาต๊ะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ ตาก

จินดารัตน์ แก้วเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ เชียงราย

พรทิพย์ รู้ยืนยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ อุดรธานี

เมลิสสา หยก	เชงโห้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ อ�านาจเจริญ

วาเนสซา หยก	เถงโห้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ อ�านาจเจริญ

สิริพิชญ์ แสนพรม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ นครราชสีมา

ณัฐวดี คล้ายจันทอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ นครพนม

รัชนีวรรณ ไกรธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๖๓ ๒๕๖๙ ร้อยเอ็ด

จินต์จุฑา วงษ์ศิริพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ ตรัง

วิศรุตา ปสันตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ สุราษฎร์ธานี

ดรุณี ศิริอ�านาจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ อ�านาจเจริญ

ปิยธิดา กิตติยังกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ น่าน

ภัสพร มังกรทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๓ ๒๕๗๐ ลพบุรี

นิชนิภา คิดดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ ชัยภูมิ

ธัญญารัตน์ วงษ์เพ็ญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ อุบลราชธานี

เพญ็ประภสัสร	 เจริญยิ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ ปราจีนบุรี

ณัฐฐินันท์ ปะวานศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ บุรีรัมย์

จันทมณี วัฒนากุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ ขอนแก่น

วรุณทิพย์ แก่นสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ สกลนคร

เกณิกา จันไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ อุบลราชธานี

ฌิชาธร โชคสุชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ อุบลราชธานี

ชนิดาภา อ่อนพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ อุบลราชธานี

สุชนกาญจน์ โคตท่าค้อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ ยโสธร

สิริรักษ์ ยอดสิงห์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ ศรีสะเกษ

นิรัชพร จงชาญสิทโธ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ เพชรบูรณ์

ฤดีรัตน์ เยกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ ตราด



13โครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

13 
 

ฌิชาธร โชคสุชาติ ม.อุบลราชธานี ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ อุบลราชธาน ี

ชนิดาภา อ่อนพันธ ์ ม.อุบลราชธานี ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ อุบลราชธาน ี
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ฤดีรตัน ์ เยกิจ ม.บูรพา ๒๕๖๔ ๒๕๗๐ ตราด 
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14 โครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔


