
เงินบริจาคศิษยเกา 

คณะขอขอบคุณศิษยเกาทุกๆทานท่ีไดสนับสนุนกิจกรรมตางๆของคณะผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

ป 2559 
ลําดับ ช่ือ/รุนการศึกษา จํานวนเงิน

(บาท) 
วัตถุประสงค 

1 สพ.ญ.อชินี  รุญเจริญ (ศิษยเกา รุนท่ี 2) 20,000 ทุนการศึกษา 

2 รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท  (ศิษยเกา รุนท่ี 3) 10,000.- กองทุนสัตววิทยารักษ 

3 ศิษยเกา รุนท่ี 24   18,000.- กองทุนสัตววิทยารักษ 

4 ศิษยเกา รุนท่ี 24   21,350.- สโมสรนักศึกษาคณะ 

                            รวม                                                         69,350 บาท 
ป 2560 

1 น.สพ.นพนันท  ธงฤทธิ ์    (ศิษยเกา รุนท่ี 14) 10,000 ทุนการศึกษา 

2 สพ.ญ.อชินี  รุญเจริญ       (ศิษยเกา รุนท่ี 2) 10,000 ทุนการศึกษา 

3 น.สพ.สุรชัย  จันทรทิพย    (ศิษยเกา รุนท่ี 2)   1,000 ทุนการศึกษา 

4 อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม (ศิษยเกา รุนท่ี 4) 10,000 ทุนการศึกษา 

5 สมาคมศิษยเกาคณะ จํานวน 10 ทุน 200,000 ทุนการศึกษา 

6 น.สพ.ธวัชชัย  พลูสวัสดิ์  (ศิษยเการุนท่ี 1) มอบเครื่อง 
Infusion Pump 

100,000 รพ.สัตว 

7 น.สพ.ธวัชชัย  พลูสวัสด์ิ  (ศิษยเการุนท่ี 1) ผานบริษัท 
PHYTO BIOTICS   

100,000 กองทุนสัตววิทยารักษ 

8 สมาคมศิษยเกาคณะ 22,961 เงินรายไดคณะ 
9 น.สพ.ธเนศ  พอคาชาง (ศิษยเกา รุนท่ี 2) 1,000 เงินรายไดคณะ 

10 สพ.ญ.อชินี  รุญเจริญ  (ศิษยเการุนท่ี 2) มอบเครื่องตรวจ
การเคลื่อนไหวในสัตว 

4,500,000 รพ.สัตว 

11 สมาคมศิษยเกาคณะฯ 100,000 ประชุมวิชาการ
นานาชาติทางสัตว
แพทย (KVAC) 

                              รวม                                                     5,054,961 บาท 
ป 2561 

1 น.สพ.นพนันท  ธงฤทธิ ์    (ศิษยเกา รุนท่ี 14)       10,000 ทุนการศึกษา 

2 น.สพ.อนุรักษ  ณุวงษศรี   (ศิษยเกา รุนท่ี 15) 10,000 ทุนการศึกษา 

3 น.สพ.อัตพล  ทองอราม    (ศิษยเกา รุนท่ี 18)  5 ทุน        100,000 ทุนการศึกษา 

4 ทุนศิษยเกาศิษยเกา รุนท่ี 18 (น.สพ.ชาญชยั วันจะโปะ 
และเพ่ือนๆ) 6 ทุน 

60,000 ทุนการศึกษา 



5 สมาคมศิษยเกาคณะฯ 100,000 ประชุมวิชาการ
นานาชาติทางสัตว
แพทย (KVAC) 

                            รวม                                                       280,000 บาท 
ป 2562 

1 น.สพ.นพนันท  ธงฤทธิ ์     (ศิษยเกา รุนท่ี 14) 20,000 ทุนการศึกษา 

2 ทุนศิษยเกา 
1.สพ.ญ.เกศินี  คูศีเทพประทาน (ศิษยเกา รุนท่ี 8) 
2.น.สพ.วินัย  คุณพรม (ศิษยเกา รุนท่ี 19) 
3.น.สพ.เทวฤทธิ์  ลาพิงค (ศิษยเกา รุนท่ี 25) 
4.น.สพ.เจริญ  ภูศร ี(ศิษยเกา รุนท่ี 12)                           

20,000 ทุนการศึกษา 

3 น.สพ.อนุรักษ  ณุวงษศรี    (ศิษยเกา รุนท่ี 15) 10,000 ทุนการศึกษา 

4 น.สพ.อัตพล  ทองอราม      (ศิษยเกา รุนท่ี 18)  100,000 ทุนการศึกษา 

5 สพ.ญ.รัตติกาล  วรหลา (รุนท่ี 18)  20,000 ทุนการศึกษา 
6 สพ.ญ.ศิริมา วิริยะวรสกุล และเพ่ือนๆ (ศิษยเกา รุนท่ี 19) 10,000 ทุนการศึกษา 

7 ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย  บุตรอุดม (ศิษยเกา รุนท่ี 1) 5,000 ทุนการศึกษา 

8 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ (ศิษยเกา รุนท่ี 2) 5,000 กองทุนสัตววิทยรักษฯ 

9 สมาคมศิษยเกาคณะ 100,000 ประชุมวิชาการ
นานาชาติทางสัตว
แพทย (KVAC) 

10 สมาคมศิษยเกาคณะ 20,000 คายเสนทางสูสัตว
แพทย ครั้งท่ี 15 

11 สมาคมศิษยเกาคณะมอบเครื่องมือทางการแพทย 
(Infusion pump) จํานวน 10 เครื่อง 

150,000 รพ.สัตว 

12 น.สพ.ฉัตรวิรุณ  ไพยศิริพงษ (ศิษยเกา รุนท่ี 8) มอบ
อุปกรณทางการแพทย   

93,900 รพ.สัตว 

13 น.สพ.ภาสวัฒน  รุงเรือง (ศิษยเการุนท่ี 8) 10,000 โครงการเฟรชซ่ีแคมป  
ครั้งท่ี 13 

14 น.สพ.วชิระ แกวสิงห (ศิษยเการุนท่ี 7) ผาน บ.โซเอทิส 
(ประเทศไทย) จํากัด มอบเครื่องมือตรวจเลือด 2 เครื่อง 

20,000 รพ.สัตว 

                                รวม                                          583,900 บาท 
 


