พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจาปี การศึกษา 2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดกำร
พิธมี อบทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
ประจำปี กำรศึกษำ 2562
วันพุธที่ 25 กันยำยน 2562
ณ อำคำรหอประชุมสมเด็จย่ำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
..................................
เวลำ 07.15 น.

พิธที ำบุญตักบำตร พระสงฆ์ 160 รูป ณ ลำนดำว

เวลำ 08.30 น.

พิธถี วำยสักกำระพระรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี

เวลำ 09.30 น.

พิธที ำงศำสนำ ณ หอประชุมสมเด็จย่ำ

เวลำ 10.15 น.

กิจกรรมรำยงำนประชำชน

เวลำ 11.15 น.

พิธมี อบโล่และใบประกำศเกียรติคุณ ประจำปี 2562

เวลำ 11.30 น.

พิธมี อบทุนกำรศึกษำ ประจำปี 2562
- ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำ กล่ำวรำยงำน
- อธิกำรบดีผ้ ูก่อตั้ง อธิกำรบดี ผู้บริหำร และผู้มีเกียรติมอบทุนกำรศึกษำ
- ตัวแทนนักศึกษำทุนกำรศึกษำกล่ำวขอบคุณ
- อธิกำรบดีผ้ ูก่อตั้ง ประธำนในพิธกี ล่ำวให้ โอวำท
- เสร็จพิธี
*************************

หมำยเหตุ: กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม

คากล่าวรายงาน
พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจาปี การศึกษา 2562
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรียน อธิกำรบดีผ้ กู ่อตั้ง มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
ในนำมคณะกรรมกำรจัดพิธมี อบทุนกำรศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 2562 ขอขอบพระคุณเป็ น
อย่ ำงสูง ที่ท่ำนได้ กรุณำให้ เกียรติเป็ นประธำนในพิธีมอบทุนกำรศึกษำ ประจ ำปี กำรศึกษำ 2562
ในวันนี้
มหำวิท ยำลั ย แม่ ฟ้ ำหลวง ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด หำทุ น กำรศึก ษำ และจั ด สรรให้ แ ก่ นั ก ศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย ที่มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำเล่ำเรียน แต่มีควำมจำเป็ นด้ ำนทุนทรัพย์ มำตั้งแต่
เริ่ ม ก่ อ ตั้ง มหำวิท ยำลั ย ต่ อ เนื่ อ งมำจนถึง ปั จ จุ บั น เป็ นระยะเวลำ 21 ปี เพื่ อ สนองนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยที่ว่ำ “นักศึกษำทุกคน ที่สำมำรถเรียนได้ จะต้ องได้ เรียน และจะไม่มีใคร ต้ องออกจำก
มหำวิทยำลัยแห่งนี้ เพรำะควำมยำกจน” ซึ่งทุนกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยจัดสรรในแต่ละปี จะเป็ น
ปั จ จั ย ส ำคัญ ในกำรให้ โ อกำสนั ก ศึก ษำหลำยคนได้ ศึก ษำเล่ ำ เรี ย น จนส ำเ ร็จ กำรศึก ษำ โดยมี
หน่ วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน บริษัท และห้ ำงร้ ำนต่ำงๆ ตลอดจนผู้มีจิตเมตตำ ร่ วมให้ ก ำร
สนับสนุนทุนกำรศึกษำ ทั้งที่แจ้ งควำมประสงค์มำยังมหำวิทยำลัยโดยตรง และแจ้ งผ่ำนสำนัก งำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงทุนกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัย
จั ด สรร เพื่ อ ให้ ควำมช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษำที่ มี ค วำมจ ำเป็ นด้ ำนทุ น ทรั พ ย์ อี ก ส่ ว นหนึ่ งด้ วย
ส าหรับ ปี การศึ กษา 2562 นี้ มหาวิ ท ยาลัยได้จัดสรรทุ น การศึ กษา จ านวน 858 ทุน
ในวงเงิน 25,739,570 บาท (ยีส่ ิบห้าล้านเจ็ ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ ดสิบบาทถ้วน)
ในโอกำสนี้ ดิฉันขอเรียนเชิญท่ำนอธิกำรบดีผ้ ูก่อตั้ง มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ได้ กรุณำเป็ น
ประธำนมอบทุนกำรศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 2562 ซึ่งจะได้ เรียนเชิญผู้บริหำรมหำวิทยำลัย และผู้มี
เกียรติ ร่วมมอบทุนกำรศึกษำ และในช่วงท้ ำยขอเรียนเชิญกล่ำวให้ โอวำท เพื่อเป็ นข้ อคิดแก่นักศึกษำ
ตำมลำดับ / ขอเรียนเชิญค่ะ

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหำวิท ยำลั ย แม่ ฟ้ ำหลวง ได้ ด ำเนิ น กำรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นด้ ำ นทุ น กำรศึกษำ
แก่นักศึกษำที่เรียนดีแต่มีควำมจำเป็ นด้ ำนทุนทรัพย์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปั จจุบัน เพื่อสนองนโยบำย
ของมหำวิทยำลัยว่ำ “นักศึกษำทุกคน ที่สำมำรถเรียนได้ จะต้ องได้ เรียนทุกคน จะไม่มีใครต้ องออก
จำกมหำวิ ท ยำลั ย แห่ ง นี้ เพรำะควำมยำกจน ” ทุ น กำรศึ ก ษำได้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยและ
ให้ โอกำสแก่นักศึกษำหลำย ๆ คน ให้ ได้ ศกึ ษำต่อในมหำวิทยำลัย
ในแต่ ล ะปี กำรศึก ษำ มี ห น่ ว ยงำน ทั้ง ภำครั ฐ ภำคเอกชน บริ ษั ท ห้ ำ งร้ ำ นต่ ำ งๆ
ตลอดจนบุ ค คลผู้ มี จิ ต เมตตำ ที่ยื่ น ควำมประสงค์จ ะขอมอบทุ น กำรศึก ษำให้ แ ก่ นั ก ศึก ษำที่ มี
ควำมจำเป็ นด้ ำนทุนทรัพย์ ทั้งที่แจ้ งควำมประสงค์ยังมหำวิทยำลัยโดยตรง และผ่ำนทำงสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และนอกจำกนั้นมหำวิทยำลั ยยังได้ จัดกำรระดมเงินทุนกำรศึกษำ
เพื่อให้ ควำมช่วยเหลือนักศึกษำที่มีควำมจำเป็ นด้ ำนทุนทรัพย์อกี ทำงหนึ่งด้ วย
เป้าหมาย
1. นักศึกษำที่มีควำมจำเป็ นด้ ำนทุนทรัพย์ทำงกำรศึกษำ ที่มีควำมประพฤติเรียบร้ อย
ขยัน ตั้งใจศึกษำ และประหยัด ได้ รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ จนสำเร็จกำรศึกษำ
2. นักศึกษำสำมำรถแก้ ปัญหำควำมเดือดร้ อนที่เกิดขึ้นอย่ำงกะทันหันให้ สำเร็จลุล่วง
ไปด้ วยดี
3. กำรจัดหำทุนกำรศึกษำให้ มีควำมเพียงพอต่อควำมต้ องกำรของนักศึกษำ
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การดาเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1. ทุนการศึกษาทัวไป
่
เป็ นทุนกำรศึกษำที่ได้ รับบริจำคจำกมูลนิธิ บริษัท ห้ ำงร้ ำน ผู้มีอุปกำรคุณ หรือได้ รับ
จัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยมอบให้ แก่นักศึกษำที่มีควำมจ ำเป็ นด้ ำน
ทุนทรัพย์ทำงกำรศึกษำ โดยแบ่งเป็ น
1.1 ทุนกำรศึกษำที่ระบุเงือ่ นไข ต้ องดำเนินกำรตำมเงือ่ นไขที่เจ้ ำของทุนกำหนด
1.2 ทุนกำรศึกษำที่ไม่ระบุเงือ่ นไข มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำแล้ วจัดสรรให้ แก่นักศึกษำ
ตำมควำมเหมำะสม และปฏิบัตติ ำมเงือ่ นไขของมหำวิทยำลัย
คุณสมบัตขิ องผู้ขอรับทุน
1.) เป็ นนักศึกษำที่กำลังศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
2.) เป็ นผู้ท่มี ีควำมจำเป็ นด้ ำนทุนทรัพย์ทำงกำรศึกษำ
3.) เป็ นผู้ท่ใี ห้ ควำมร่วมมือในกิจกรรมของมหำวิทยำลัยสม่ำเสมอ
4.) เป็ นผู้ท่มี ีควำมประพฤติเรียบร้ อย ขยัน ตั้งใจศึกษำ และประหยัด อดออม
5.) ในขณะที่ขอรับกำรพิจำรณำให้ ได้ รับทุนจะต้ องไม่อยู่ในระหว่ำงรับทุนกำรศึกษำอืน่
ยกเว้ นทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
6.) นักศึกษำได้ ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00 ก่อนส่งใบสมัครขอรับ
ทุนกำรศึกษำในปี กำรศึกษำนั้น
7.) นักศึกษำที่ผ้ ปู กครองเสียชีวติ ต้ องโทษถึงที่สดุ ให้ จำคุกตลอดชีวติ หรือจำคุกเท่ำหรือ
เกิ น กว่ ำ ระยะเวลำกำรศึ ก ษำของนั ก ศึ ก ษำ เป็ นบุ ค คลล้ มละลำย เป็ นบุ ค คลไร้
ควำมสำมำรถหรือ เสมือนไร้ ควำมสำมำรถ หรือเป็ นบุคคลที่ไม่อำจรับภำระค่ำใช้ จ่ำยแก่
นักศึกษำได้ อย่ำงสิ้นเชิงตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำทุนฯ ได้ พิจำรณำและมีควำมเห็น
พ้ องต้ องกันให้ เป็ นผู้มีสทิ ธิ์เข้ ำรับกำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำเป็ นกรณีพิเศษ
2. ทุนการศึกษานักศึกษาโครงการพิเศษ
เป็ นทุนกำรศึกษำระบุเงือ่ นไข โดยคุณสมบัตขิ องนักศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดได้ แก่
2.1 ทุนกำรศึกษำนวมินทรบรมรำชชนนี
2.2 ทุนกำรศึกษำมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
2.3 ทุนกำรศึกษำมูลนิธทิ ุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ
สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.)
2.4 ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี
2.5 ทุนกำรศึกษำสิรินธรเพื่อนักศึกษำในท้ องถิ่นทุรกันดำร
2.6 ทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
2.7 ทุนกำรศึกษำนักศึกษำต่ำงชำติ
2.8 ทุนกำรศึกษำโครงกำรพิเศษอืน่ ๆ
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3. สวัสดิการพิเศษอื่น ๆ
3.1 โครงกำรทุนอำหำรกลำงวัน
คุณสมบัตขิ องผู้ขอรับทุน
1.) เป็ นนักศึกษำที่กำลังศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
2.) เป็ นผู้ท่มี ีควำมจำเป็ นด้ ำนทุนทรัพย์ทำงกำรศึกษำ
3.) เป็ นผู้ท่ใี ห้ ควำมร่วมมือในกิจกรรมของมหำวิทยำลัยสม่ำเสมอ
4.) เป็ นผู้ท่มี ีควำมประพฤติเรียบร้ อย ขยัน ตั้งใจศึกษำ และประหยัด อดออม
เงือ่ นไขและข้ อผูกพันสำหรับนักศึกษำ
1.) ต้ องอำสำช่วยงำนตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง
2.) กำรปฏิบั ติง ำนของนั ก ศึก ษำต้ อ งเป็ นลั ก ษณะกำรสนั บ สนุ น กำรท ำงำนของ
หน่ วยงำน ตำมควำมสำมำรถและศักยภำพของนั กศึกษำ เช่ น กำรจัดเรียงเอกสำร กำรตรวจเช็ค
รวบรวมข้ อมูล กำรจัดบอร์ด กำรติดต่อประสำนงำน เป็ นต้ น
3.2 ทุนเงินยืมฉุกเฉิน เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้ อนที่เกิดจำกควำมจ ำเป็ นอย่ำงเร่ งด่ วน
เป็ นครั้งครำว เกี่ยวกับ กำรดำเนินชีวิตและกำรศึกษำให้ แก่นักศึกษำในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
โดยให้ ยืมครั้งละ 1,000 บำท กำหนดคืนเงินไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันที่ยืม โดยไม่มีดอกเบี้ย
3.3 บริกำรผ่อนผันกำรชำระค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้ อนให้ แก่นักศึกษำที่มีควำมจำเป็ นด้ ำนทุนทรัพย์ในกำรชำระ
ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ โดยผ่อนผันชำระได้ บำงส่วนและกำหนดชำระ
คืนตำมระยะเวลำที่กำหนดเป็ นครั้งๆ ทั้งนี้ ต้ องชำระทั้งหมดภำยในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ นักศึกษำจึง
จะมีสทิ ธิ์ลงทะเบียนเรียนภำคกำรศึกษำต่อไปได้
4. ทุนกูย้ ืมเพือ่ การศึกษา
เป็ นทุนกำรศึกษำที่ต้องใช้ คืนในอนำคตเพื่อส่งต่อโอกำสทำงกำรศึกษำให้ แก่ร่นุ น้ องต่ อไป
ซึ่งดำเนินกำรตำมระเบียบและเงือ่ นไขที่กำหนดโดยกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรศึกษำ(กยศ.)

3

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
ปี กำรศึกษำ 2562

4

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
1. ทุนกำรศึกษำ นวมินทรบรมรำชชนนี จำนวน 4 ทุน ทุนละ 50,000 บำท เป็ นเงิน 200,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5931006172 นำงสำว ศรีนวล ลุงส่วย
ศิลปศำสตร์
2
6031105013 นำงสำว ณัฐวรรณ ทำคำมำ
วิทยำศำสตร์
3
6132402106 นำงสำว ประภำภรณ์ หำเรือนมิตร์
จีนวิทยำ
4
6232402090 นำงสำว ดำริน ภีระ
จีนวิทยำ

ชั้นปี
4
3
2
1

2. ทุนกำรศึกษำ โครงกำรกองทุนกำรศึกษำ จำนวน 3 ทุน รวมเป็ นเงิน 381,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
6231006136 นำงสำว ณัฐธยำน์ เฟื้ องฟูธนโชติ
ศิลปศำสตร์
2
6231808026 นำงสำว วรำงคณำ ทำกำศ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
3
6231901119 นำงสำว ธนพร เนตรภักดี
พยำบำลศำสตร์

ชั้นปี
1
1
1

3. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทุนละ 20,000 บำท จำนวน 4 ทุน ทุนละ 25,000 บำท
จำนวน 10 ทุน รวมเป็ นเงิน จำนวน 330,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
5931006168 นำย วิศรุต บำเพ็ญพงษ์
ศิลปศำสตร์
4
2
5931105017 นำงสำว ณัฎฐญำ แมนผดุง
วิทยำศำสตร์
4
3
6231207131 นำย วิทยำ แจ้ งแสงทอง
กำรจัดกำร
1
4
6231901130 นำงสำว ปั ญจรินทร์ มีคำทอง
พยำบำลศำสตร์
1
5
5932403104 นำงสำว ปุณยำพร ปิ ยะเลิศลักษณ์
จีนวิทยำ
4
6
6031207149 นำงสำว ฤทัยรัตน์ สุประกำร
กำรจัดกำร
3
7
6131601037 นำงสำว ขวัญใจ แซ่ ลี
นิติศำสตร์
2
8
6131701057 นำงสำว อรอนงค์ ผำบรรพตกุล
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง 2
6131804077 Miss Naw Aye Myint Myat
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
2
9
ทันตแพทยศำสตร์
2
10 6132201031 นำงสำว พิชำมญชุ์ เอื้อมงคล
11 6231102005 นำงสำว ณัฐชยำ อินคงมะดัน
วิทยำศำสตร์
1
12 6231901132 นำงสำว พิชยำ จันพรม
พยำบำลศำสตร์
1
13 6231205254 นำงสำว อุมำรินทร์ เหร่เด็น
กำรจัดกำร
1
14 6232402073 นำงสำว ณัฐกำนต์ วงษ์สวุ รรณ์
จีนวิทยำ
1
4. ทุนกำรศึกษำ สมเด็จพระสังฆรำช (วำสนมหำเถระ) จำนวน 1 ทุน เป็ นเงิน 20,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
1
6031808032 นำงสำว เมทินี แสงอรุณ

ชั้นปี
3
5

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
5. ทุนกำรศึกษำ โครงกำรบัณฑิตคืนถิ่น จำนวน10 ทุน ทุนละ 60,000 บำท เป็ นเงิน 600,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5732101001 นำงสำว กนกวรรณ ทับอุ่น
แพทยศำสตร์
2
5732101004 นำงสำว กิ่งกำญจน์ ทองศรี
แพทยศำสตร์
3
5932101012 นำย ทรงภพ ทับนิล
แพทยศำสตร์
4
5932101028 นำงสำว อรยำ อุทศิ รัมย์
แพทยศำสตร์
5
5932101017 นำงสำว พัณณิตำ ประโมจนีย์
แพทยศำสตร์
6
6032101015 นำงสำว นลินทิพย์ เวชกำมำ
แพทยศำสตร์
7
6032101025 นำงสำว ศิริลักษณ์ ภู่เชิด
แพทยศำสตร์
8
6132101009 นำงสำว บุญรักษำ ปั ญญำดี
แพทยศำสตร์
9
6232101003 นำงสำว ชวนพิศ สุขยืน
แพทยศำสตร์
10 6232101015 นำงสำว รัชณีกร ดวงจันทร์
แพทยศำสตร์

ชั้นปี
6
6
4
4
4
3
3
2
1
1

6. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธทิ ุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.)
จำนวน 3 ทุน เป็ นเงิน 318,690 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
5932402161 นำงสำว พรรณรำยณ์ นิยมผล
จีนวิทยำ
4
2
6131501030 นำย บัญญัติ อัศวดีกูล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1
3
6231501055 นำงสำวลักษิกำ แก้ วเอ
7. ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 55,000 บำท และทุนมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
จำนวน 48,000 บำท รวมเป็ นเงิน 103,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1 593 2403 177 นำงสำว สร้ อยเพชร แจ้ งทองหลำง
จีนวิทยำ

ชั้นปี
4

8. ทุนกำรศึกษำสิรินธรเพื่อนักศึกษำในท้ องถิ่นทุรกันดำร มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
8.1 ทุนกำรศึกษำสิรินธรฯ ระดับอุดมศึกษำ จำนวน 24 ทุน ทุนละ 55,000 บำท เป็ นเงิน 1,320,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
5931105058 นำงสำว อนัญญำ ขัติยะ
วิทยำศำสตร์
4
2
5931209127 นำงสำว เสำวลักษณ์ โพนทำนินทร์
กำรจัดกำร
4
3
6031205323 นำงสำว วิชุตำ จักรมำ
กำรจัดกำร
3
4
6031112012 นำงสำว รมิตำ คำประสิทธิ์
วิทยำศำสตร์
3
5
6031105035 นำงสำว วิลำวัณย์ แสงจันทร์
วิทยำศำสตร์
3
6
6031105006 นำงสำว ฐรรธณสรร์ ทุย่ อัน
วิทยำศำสตร์
3
7
6031205343 นำงสำว ศุจีภรณ์ รำยเรียงพันธ์วนำ
กำรจัดกำร
3
6

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำสิรินธรฯ ระดับอุดมศึกษำ (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
8
6031808063 นำงสำว นฤมล ปิ นทรำยมูล
9
6031201065 นำงสำว พัชรินทร์ ประทอง
10 6031102003 นำงสำว ฉัตรมณี บัวจี๋
11 6031901094 นำงสำว สุพรรณี พวงสมบัติ
12 6032401040 นำงสำว สุมิตรำ รุ้งดี
13 6131901160 นำงสำว อัญชลี โหมดม่วง
14 6131901074 นำงสำว พิมพ์ศิลป์ ไฝ่ เอ้ย
15 6132404100 นำงสำว เกดกำนดำ ชื่นวิไลทรัพย์
16 6131401011 นำงสำว ธิดำ สินเสร้ ำ
17 6231501054 นำย รัตติพงษ์ ยี่ภิญโญ
18 6231501031 นำงสำว นิจจำรีย์ แตงรอด
19 6231601203 นำงสำว อำทิตยำ วรชน
20 6231601047 นำงสำว ณัฎฐนิชำ พลอยเพ็ชร
21 6231205030 นำงสำว ขวัญฤทัย แซ่ย่ำง
22 6232404062 นำงสำว ทิพรัตน์ บุญเกิดสกุล
23 6231701034 นำงสำว พรนิภำ ปลัดกอง
24 6231501009 นำย ฐิ ติพงษ์ มูลวงค์

สำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กำรจัดกำร
วิทยำศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
จีนวิทยำ
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
จีนวิทยำ
อุตสำหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นิติศำสตร์
นิติศำสตร์
กำรจัดกำร
จีนวิทยำ
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ชั้นปี
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

8.2 ทุนกำรศึกษำสิรินธรฯ หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ตำมโครงกำร " คืนป่ ำ คืนชีวิต ให้ เมืองน่ำน "
ทุนละ 121,000 บำท จำนวน 14 ทุน รวมเป็ นเงิน 1,694,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
พยำบำลศำสตร์
1
1 6211901008 นำงสำว ฐิ ตวันต์ ใจปิ ง
พยำบำลศำสตร์
1
2 6211901016 นำงสำว วิไลวรรณ ทองบุตร
พยำบำลศำสตร์
1
3 6211901019 นำงสำว สุภัสสร สงครำม
พยำบำลศำสตร์
1
4 6211901022 นำงสำว อรุณรัศมี อุ่นถิ่น
พยำบำลศำสตร์
1
5 6211901011 นำงสำว นิรัชพร เครือผัด
พยำบำลศำสตร์
1
6 6211901001 นำงส่ำว กรรณญกร คุชนำค
พยำบำลศำสตร์
1
7 6211901017 นำงสำว ศิริบูรณ์ สักลอ
พยำบำลศำสตร์
1
8 6211901029 นำงสำว ไภริน เปี ยงแล่
พยำบำลศำสตร์
1
9 6211901010 นำงสำว นำ้ ทิพย์ คำภักดี
พยำบำลศำสตร์
1
10 6211901024 นำงสำว อำพร แยลูกู
พยำบำลศำสตร์
1
11 6211901003 นำงสำว กันธิชำ แซ่ ย้ำ
พยำบำลศำสตร์
1
12 6211901013 นำงสำว ภัคจิรำ เมืองมูล
7

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำสิรินธรฯ หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
13 6211901009 นำย ทวิชัย เคนทรภักดิ์
14 6211901015 นำย รัฐศำสตร์ มลิจันทร์

สำนักวิชำ
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์

ชั้นปี
1
1

8.3 ทุนกำรศึกษำสิรินธรฯ ระดับมัธยมศึกษำ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัดภำคเหนือตอนบน ได้ แก่
จังหวัดเชียงรำย พะเยำ แพร่ และ น่ ำน จำนวน 163 ทุน ทุนละ 6,000 บำท รวมเป็ นเงิน 978,000 บำท แบ่งเป็ น
1. ระดับมัธยมศึกษำ ชั้นปี ที่ 4 จำนวน 63 ทุน
2. ระดับมัธยมศึกษำ ชั้นปี ที่ 5 จำนวน 59 ทุน
3. ระดับมัธยมศึกษำ ชั้นปี ที่ 6 จำนวน 41 ทุน
9. กองทุนเพื่อกำรศึกษำ พลตำรวจเอกเภำ สำรสิน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 12,000
รวมเป็ นเงิน 120,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
1
5931601501 นำงสำว วรรณวิสำ ปำนบำรุง
2
5931801051 นำงสำว เดือน โพธิสตั ย์
3
5931804045 นำงสำว เรวดี จำยำนะ
4
6031209038 นำงสำว ณัชชำ ธรรมสะโร
5
6031701048 นำงสำว วริศรำ ธรรมอักษร
6
6031806018 นำงสำว เสำวลักษณ์ อุดมดี
7
6131803032 นำงสำว ยุพดี สิทธิโน
8
6231207091 นำงสำว วิภัสรำ น้ อยแสง
9
6232301036 นำย ไชยวัฒน์ กลิ่นฉำย
10 6232403023 นำงสำว นันทิดำ ปู่ ดอก

บำท
สำนักวิชำ
นิติศำสตร์
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กำรจัดกำร
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กำรแพทย์บูรณำกำร
กำรจัดกำร
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ

ชั้นปี
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1

10. กองทุนเพื่อกำรศึกษำ คุณแม่บุญฟุ้ ง ศิริชนะ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็ นเงิน 36,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
5932402304 นำงสำว รุ้งลดำ เชอหมื่อ
1
จีนวิทยำ
4
2
กำรจัดกำร
3
6031006242 MISS NAN HSENG MOON
3
6031105037 นำงสำว สันต์ฤทัย พงศำกุลภัสสรณ์
วิทยำศำสตร์
3
11. กองทุนเพื่อกำรศึกษำ ไกรสร-บุษกร จันศิริ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็ นเงิน 120,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
6031205134 นำงสำว ดวงชีวัน ลีจำ
1
กำรจัดกำร
3
2
กำรจัดกำร
3
6031205199 นำงสำว ปณิตตรำ กล้ ำดี
8

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
กองทุนเพื่อกำรศึกษำ ไกรสร-บุษกร จันศิริ (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
6031806024 นำงสำว นัสเรำะฮ์ ยูโซ๊ะ
3
6131601085 นำงสำว ณัฎฐธิดำ มูลนิ่ว
4
6131801010 นำงสำว นฤมล ยิ่งคุณ
5
6131901089 นำงสำว วัชรี มะโนรำช
6
6132401005 นำงสำว จันทิมำ กรุณกิจ
7
6132402092 นำงสำว นฤมล ดวงใจ
8
6132403030 นำงสำว วิภำษณีย์ โม่นอก
9
10 6232502065 นำย อำบีดีน อำหม๊ะ

สำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
นิติศำสตร์
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
พยำบำลศำสตร์
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
กำรแพทย์บูรณำกำร

ชั้นปี
3
2
2
2
2
2
2
1

12. กองทุนเพื่อกำรศึกษำ บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด จำนวน 10 ทุน ทุนละ 12,000 บำท
รวมเป็ นเงิน 120,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5931804010 นำงสำว ชนิกำนต์ ยอดชมญำณ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
2
5931201031 นำงสำว ณัฐมล รุ่งเป้ ำ
กำรจัดกำร
3
5931305056 นำงสำว ศิลป์ ศุภำ ศรีท้ำว
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4
6032404141 นำงสำว รูธ สมณำ
จีนวิทยำ
5
6031806039 นำย บรรณสรณ์ เชื้อยูนำน
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
6
6031801044 นำงสำว รัฐชประภำ บัวงำม
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
7
6131804079 นำงสำว กมลลักษณ์ วุฒิสนั ติโชค
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
8
6231006030 นำงสำว เพชรำวรรณ ชลวำนิช
ศิลปศำสตร์
9
6231202037 นำงสำว อภิสรำ ธิติเวสส
กำรจัดกำร
10 6231601082 นำงสำว ธันยพัต วริศภูริวัฒน์
นิติศำสตร์

ชั้นปี
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1

13. กองทุนเพื่อกำรศึกษำ วปรอ.366 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
1
6131006094 นำงสำว ปิ ยธิดำ ภิบำลบุตร

ชั้นปี
2

สำนักวิชำ
ศิลปศำสตร์

14. ทุนกำรศึกษำ บุตร-ธิดำ พนักงำน โครงกำรพัฒนำดอยตุงฯ จำนวน 5 ทุน เป็ นเงิน 294,000 บำท
และทุนกำรศึกษำ มูลนิธแิ ม่ฟ้ำหลวง จำนวน 6 ทุน เป็ นเงิน 335,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5931201091 นำงสำว สุนำรี นำมย่วก
กำรจัดกำร
2
5931203096 นำย สันติศักดิ์ นิมิตรถำวร
กำรจัดกำร
3
6031006013 นำงสำว กัญญำ สุดจรรยำ
ศิลปศำสตร์

ชั้นปี
4
4
3
9

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำ บุตร-ธิดำ พนักงำน โครงกำรพัฒนำดอยตุงฯ (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
4
6231901066 นำงสำว กมลชินี วำรีพิทกั ษ์
5
6231102001 นำย ธวัชชัย นิมิตรถำวร
6
6131306058 นำย อดิเทพ นำมย่วก
7
6131701011 นำงสำว ชลธิชำ วิเศษทรัพย์เกษม
8
5931209175 นำงสำว รำมิล ภพลือชัย
9
6031901071 นำงสำว มยุรี คู่ขวัญ
10 6031209026 นำงสำว จิรำพร วิมลแสงนิล
11 6031803032 นำย มนต์มนัส เทพอินถำ

สำนักวิชำ
พยำบำลศำสตร์
วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
กำรจัดกำร
พยำบำลศำสตร์
กำรจัดกำร
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

15. ทุนกำรศึกษำ โครงกำรผลิตพยำบำล เพื่อพัฒนำสุขภำพประชำชนในจังหวัดชำยแดน ตำมรอยสมเด็จย่ำ
จำนวน 8 ทุน รวมเป็ นเงิน 856,800 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
สำนักวิชำ
1 5931901130 นำงสำว ทิพย์รักษำ รักชำติ
พยำบำลศำสตร์
2 5931901132 นำย นเรศฤทธิ์ กิจตำวงค์
พยำบำลศำสตร์
3 6031901110 นำงสำว ทิพเนตร วงศ์จุมปู
พยำบำลศำสตร์
4 6031901111 นำงสำว ปภำพินท์ ปั ญญำ
พยำบำลศำสตร์
5 6131901062 นำงสำว ปิ ยำกร แก้วปั นมำ
พยำบำลศำสตร์
6 6131901081 นำย ยุทธกำร ศรีคำตุ้ย
พยำบำลศำสตร์
7
6231901008 นำงสำว ชญำนิศ กำวี
พยำบำลศำสตร์
8 6231901035 นำงสำวพิมพ์ชนก โชยรัมย์
พยำบำลศำสตร์
16. ทุนสนับสนุนทำงกำรศึกษำนักศึกษำพิกำรในระดับอุดมศึกษำ จำนวน 10 ทุน
และทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จำนวน 8 ทุน เป็ นเงิน 120,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
1 5832403044 นำงสำว นันทพร ก้ อนรัมย์
2 6031102003 นำงสำว ฉัตรมณี บัวจี๋
3 6031205451 นำย นฤดล เตชนันท์
4 6031601036 นำย จิรวุฒิ ขำเกิด
5
6032403030 นำย ทินภัทร แซ่ จ๋ำว
6 6032404099 นำย วุฒิชัย แซ่ ล้ ี
7
6131306010 นำย จิรัฏฐ์ วรร์ตนวงศ์
8
6132402088 นำย นภทีป์ ลิมปสนธิพงษ์
9
6132403006 นำย ชนม์นิเวศน์ สียำงนอก
10 6231306084 นำงสำว พิมพ์พลอย ภักดีเกื้อกูลวัฒนำ

ชั้นปี
1
1
2
2
4
3
3
3

ชั้นปี
4
4
3
3
2
2
1
1

เป็ นเงิน 502,180 บำท
สำนักวิชำ
จีนวิทยำ
วิทยำศำสตร์
กำรจัดกำร
นิติศำสตร์
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ชั้นปี
5
3
3
3
3
3
2
2
2
1
10

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
17. ทุนสนับสนุนนักศึกษำผู้มีจิตอำสำ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 8,000 บำท เป็ นเงิน 24,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
6032404128 นำย ธีรวัฒน์ ปั ญญำสัย
จีนวิทยำ
2
6032404134 นำย พงศธร ปำนงำม
จีนวิทยำ
3
6032404137 นำย ภำนุพันธ์ ฟองฟู
จีนวิทยำ

ชั้นปี
3
3
3

18. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธชิ ่ วยนักเรียนที่ขำดแคลนในพระรำชินูปถัมภ์ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 8,000 บำท และ 10,000 บำท
รวมเป็ นเงิน 62,000 บำท ทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จำนวน 7 ทุน ทุนละ 4,000 บำท และ 2,000 บำท
รวมเป็ นเงิน 22,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
5732101033 นำย พัทธนันท์ งำมลำยวง
แพทยศำสตร์
6
2
5931901068 นำงสำว พิชญ์สนิ ี ต๊ะวิไล
พยำบำลศำสตร์
4
3
5931703055 นำงสำว อัญพัชญ์ วิริยะพลเลิศ
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง 4
4
6031006275 นำย ศรัณย์ ทัพน้ อย
ศิลปศำสตร์
3
5
6032101024 นำงสำว ศรุตำ อินทร์ม่วง
แพทยศำสตร์
3
6
6032101029 นำงสำว สลิลทิพย์ หลวงมณี
แพทยศำสตร์
3
7
6231207114 นำงสำว อรุณี ศรีใจปั่ง
กำรจัดกำร
1

19. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธริ ำชประชำนุเครำะห์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จำนวน 5 ทุน
เป็ นเงิน 150,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
1
5931601348 นำงสำว จิรสุดำ พรมมินทร์
2
5931210172 นำงสำว จำรุวรรณ วังอำษำ
3
6132402103 นำงสำว บุณยำพร ไชยมงคล
4
6131501035 นำยปิ ยะ ใจรัตน์
5
6131901160 นำงสำว อัญชลี โหมดม่วง

ทุนละ 30,000 บำท
สำนักวิชำ
นิติศำสตร์
กำรจัดกำร
จีนวิทยำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พยำบำลศำสตร์

ชั้นปี
4
4
2
2
2

20. ทุนกำรศึกษำ สภำสังคมสงเครำะห์แห่ งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 6,500 บำท
และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จำนวน 5,500 บำท รวมเป็ นเงิน 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1 603 230 1066 นำงสำว รัตนำวดี ตันติทวีร่งุ โรจน์
นวัตกรรมสังคม
3
21. ทุนกำรศึกษำ หอกำรค้ ำอเมริกนั ในประเทศไทย จำนวน 17 ทุน ทุนละ 25,000 บำท เป็ นเงิน 425,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1 5931201136 นำงสำว ทักษพร ขันธ์ทอง
กำรจัดกำร
4
11

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำ หอกำรค้ ำอเมริกนั ในประเทศไทย (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
2
5931205042 นำงสำว จินณ์จุฑำ ตำโร
3
5931207047 นำงสำว ธัญญำภรณ์ พรมเสน
4 5931209197 นำงสำว ชฎำพร แพงโนนทอง
5
5931210441 นำงสำว หนึ่งหนึ่ง ศรีวรชำติ
6
5931305009 นำงสำว จำรวี นุ้ยสำย
7 5931901111 นำงสำว อภิญญำ สบำย
8
5931901150 นำงสำว ศิรภัสสร พันธุเ์ สนีย์
9 6031006281 นำงสำว อัยมี่ ดอมอลอ
10 6031201043 นำงสำว ทิวำกร มอญทอง
11 6031205337 นำย ศักดิ์ศรี ภูดิน
12 6031205348 นำงสำว สมฤทัย กลิ่นอวล
13 6031205453 นำงสำว บูรณี สุทธิสถิต
14 6031501012 นำงสำว กุลิสรำ จินดำ
15 6031804007 นำงสำว จิรดำ คำทอน
16 6031808011 นำงสำว ณัฐวดี บุญเจริญ
17 6032301067 นำงสำว วรรษชล ปรีชำ

สำนักวิชำ
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
ศิลปศำสตร์
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
นวัตกรรมสังคม

ชั้นปี
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

22. ทุนกำรศึกษำ นักศึกษำต่ำงชำติ จำนวน 24 ทุน เป็ นเงิน 3,657,300 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
1 5831006269 Ms. Tenzin Pelden
2 5931401095 Ms. Mindu Zam
3 5931401096 Ms. Tshering Lhamo
4 5931804120 Ms. Tsheltrim Dema
5 5931804118 Mr. Kuenzang Nima
6 5931804117 Ms. Vimean Botum Chea
7 6031804087 Mr. Deni Setiadi
8 6032301074 Ms. Choki Lhamo
9 6032301075 Mr. Lhapchu Karma Wangchuk
10 6032301076 Mr. Ugyen Tshering
11 6031502061 Mr. Gaurav Dhungyel
12 6031210303 Mr. Sopheak Son
13 6031401075 Ms. Khin La Pyae
14 6031006287 Ms. Siwen Bian

สำนักวิชำ
ศิลปศำสตร์
อุตสำหกรรมเกษตร
อุตสำหกรรมเกษตร
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
นวัตกรรมสังคม
นวัตกรรมสังคม
นวัตกรรมสังคม
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรจัดกำร
อุตสำหกรรมเกษตร
ศิลปศำสตร์

ชั้นปี
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
12

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำ นักศึกษำต่ำงชำติ (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
15 6132301043 Ms.Kuenzang Dema
16 6131305038 Ms.Sonam Wangmo
17 6131203138 Ms.Eaint Myat Chal
18 6131102027 Mr. Moses Egoh Betangah
19 6231901148 Ms. Deki Pema
20 6231901149 Ms. Dorji Wangmo
21 6231901150 Ms. Pezang
22 6231901151 Mr. Rinchen Nordhen Dorji
23 6231901152 Ms. Rinzin Om
24 6231210319 Mr. Nay Myo Lin

สำนักวิชำ
นวัตกรรมสังคม
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรจัดกำร
วิทยำศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
กำรจัดกำร

ชั้นปี
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

23. ทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 25 ทุน ทุนละ 40,000 บำท เป็ นเงิน 1,000,000 บำท
และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จำนวน 16 ทุน เป็ นเงิน 902,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
5931804116 นำย ฮำเซ็ม บีมำ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
4
2
5931201172 นำงสำว ฟิ ตรียะห์ ดอเลำะ
กำรจัดกำร
4
3
5931201171 นำย บัซลี มะยูนุ
กำรจัดกำร
4
4
5931306083 นำย อัมรู มะยำยอ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4
5
5931305082 นำย มูอสั ฮำแวร์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4
6
5931901049 นำงสำว นูรีน่ำ วำนิ
พยำบำลศำสตร์
4
7
6031201147 นำงสำว ซูลฟำ ยะหริ่ง
กำรจัดกำร
3
8
6031205508 นำงสำว รอกีเยำะ สำเหำะ
กำรจัดกำร
3
9
6031301043 นำงสำว รัยฮำน หะยีบือเรำเฮง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3
10 6031601492 นำงสำว ซัลวนำ ดำยันตำ
นิติศำสตร์
3
11 6031804085 นำงสำว รูซีฮัน เจ๊ะนุ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
3
12 6031804086 นำงสำว อะวำฎีฟ ยะผำ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
3
13 6031501064 นำย ฮัมดี ดือเร๊ะ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3
14 6131205385 นำงสำว อนุสรำ หนูชูสขุ
กำรจัดกำร
2
15 6131205386 นำงสำว อมรรัตน์ ปรำณจันทร์
กำรจัดกำร
2
16 6131305039 นำงสำว อัมนำน ยะผำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2
17 6131601435 นำย นัจมี สำเต๊ำะ
นิติศำสตร์
2
18 6131601436 นำงสำว อัสวำนี อุมำ
นิติศำสตร์
2
19 6131804100 นำงสำว บุษรอย์ มะรือแส
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
2
13

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
20 6131801101 นำงสำว สุนิสรำ ปี แต
21 6231201132 นำงสำว โรสลีนำ กะจิมูเก็ง
22 6231201133 นำงสำว อัฟนำน วิเชียรสรวง
23 6231305037 นำงสำว สุไรดำ เจ๊ะและ
24 6231601550 นำงสำว อัสรีนำ อุศมำ
25 6231601551 นำย อิครอม ตุลย์ธำรำ

สำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นิติศำสตร์
นิติศำสตร์

24. ทุนกำรศึกษำ สมำคมนักศึกษำเก่ำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ทุนละ 20,000 บำท จำนวน 1 ทุน
และทุนละ 12,000 บำท จำนวน 5 ทุน รวมเป็ นเงิน 80,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5932403020 นำงสำว เกวลี เพ็งบูลย์
พยำบำลศำสตร์
2
6131201050 นำงสำว เนำวรัตน์ นักรำ
กำรจัดกำร
3
6131809050 นำย มูอำมัดรอมฎอน แสแลแม
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
4
6132404011 นำงสำว ชยุดำ คนหลัก
กำรจัดกำร
5
6232401073 นำงสำว รัชชำ ชุบสุวรรณ
จีนวิทยำ
6
6232402243 นำงสำว อัมพรพรรณ ม่วงครวญ
จีนวิทยำ

ชั้นปี
2
1
1
1
1
1

ชั้นปี
4
2
2
2
1
1

25. ทุนกำรศึกษำ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 8 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็ นเงิน 96,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
5932403074 นำงสำว ธนัชญำ นำคพันธ์
จีนวิทยำ
4
5
6032301011 นำย เชำวลิต ตีรวัฒนำนนท์
จีนวิทยำ
3
2
6032402179 นำงสำว สุพัตรำ กุลสำลี
จีนวิทยำ
3
3
6032404134 นำย พงศธร ปำนงำม
จีนวิทยำ
3
4
6132402175 นำงสำว ศิริลักษณ์ ดลประสิทธิ์
จีนวิทยำ
2
6
6232402171 นำย วงศธร จิระกุล
จีนวิทยำ
1
7
6232404063 นำย ธนพล มูณีรัตน์
จีนวิทยำ
1
8
6232502002 นำงสำว จันทิมำ ยะสีดำ
กำรแพทย์บูรณำกำร
1
26. ทุนกำรศึกษำ คุณประชำ รุ่งเพ็ชรวิภำวดี จำนวน 8 ทุน ทุนละ 12,000 บำท เป็ นเงิน 96,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5831201153 นำงสำว ณัฐธิดำ นำมแสง
กำรจัดกำร
2
5931105054 นำงสำว วิสำ ไตรพรม
วิทยำศำสตร์
3
5931210113 นำงสำว ลำพูน รอดยิ้ม
กำรจัดกำร

ชั้นปี
5
4
4
14

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำ คุณประชำ รุ่งเพ็ชรวิภำวดี (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
4
6031209119 นำงสำว โสรยำ เตชะ
5
6031006256 นำงสำว ณัฏฐณิชำ วงศ์ใหญ่
6
6131006117 นำงสำว รักษณำลี บุญมำก
7
6131102015 นำงสำว ภัทรวดี พิมพกันต์
8
6231501081 นำย ฮัชซำนซีรอญี สำเอียด
27. ทุนกำรศึกษำ ดร.โยธิน
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
1
6131901157
2
6131901014
3
6131901052
4
6131901059
5
6131901145
6
6131901128
7
6131901087
8
6131901114

สำนักวิชำ
กำรจัดกำร
ศิลปศำสตร์
ศิลปศำสตร์
วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ชั้นปี
3
3
2
2
1

อนำวิล ทุนละ 20,000 บำท จำนวน 8 ทุน รวมเป็ นเงิน 160,000 บำท
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
พยำบำลศำสตร์
นำย สุรเดช ศิริอคั รโภคิน
นำงสำว จิดำภำ พอกพูน
พยำบำลศำสตร์
นำงสำว บัวหอม อู๋ปิน
พยำบำลศำสตร์
นำงสำว ปำนชนก เชิดสังวำลย์
พยำบำลศำสตร์
นำงสำว มยุรฉัตร ทิพย์พรมรำช
พยำบำลศำสตร์
นำงสำว ฐำนิกำ ทองย้ อย
พยำบำลศำสตร์
นำงสำว วรินรำไพ สำรพิศ
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
นำงสำว อัมพวรรณ ทิมสูงเนิน

ชั้นปี
2
2
2
2
2
2
2
2

28. ทุนกำรศึกษำ รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป จำนวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1 593 2101 005 นำงสำว จิรชยำภรณ์ อินประชำ
แพทยศำสตร์

ชั้นปี
4

29. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
6131201076 นำงสำว ภัทรวดี ตรีตรง
กำรจัดกำร

ชั้นปี
2

30. ทุนกำรศึกษำ ศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ วงศ์เกษมจิตต์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง 3
6031703014 นำย ธรำดล ขวัญศิริ
31. ทุนกำรศึกษำ รศ.ดร.สำโรจน์ รอดคืน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บำท และทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวง จำนวน 2,000 บำท รวมเป็ นเงิน 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
5932403162 นำงสำว วรดำ แก้ วสมุทร
จึนวิทยำ
4
15

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
32. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ ดร.วิทยำ กระจำยศรี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บำท และทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวง จำนวน 2,000 บำท รวมเป็ นเงิน 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
6031801012 นำงสำว ทิฆมั พร คำลือ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
4
33. ทุนกำรศึกษำ รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สวุ รรณ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็ นเงิน 24,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
5931006287 นำงสำว ภิญญดำ ยุวกนกชัย
ศิลปศำสตร์
4
2
6131006211 นำงสำว พรทิพย์ ชมภูพิทกั ษ์
ศิลปศำสตร์
2
34. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ศิโรช อโนมะศิริ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
1
6031205258 นำงสำว ภัทรมน ทัศนสุวรรณ

สำนักวิชำ
กำรจัดกำร

ชั้นปี
3

35. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ ดร.ปิ ยธิดำ เพียรลุประสิทธิ์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5931201124 นำงสำว กัญลิญำ บุญขำว
กำรจัดกำร

ชั้นปี
4

36. ทุนกำรศึกษำ ผศ.ดร.สุวรรณำ เดชำทัย จำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็ นเงิน 24,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1 593 1006 172 นำงสำว ศรีนวล ลุงส่วย
ศิลปศำสตร์
4
2 603 1006 275 นำย ศรัณย์ ทัพน้ อย
3
ศิลปศำสตร์
37. ทุนกำรศึกษำ ผศ.ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
6031105023 นำย ปุรเชษฐ์ สุขคำพร
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
38. ทุนกำรศึกษำ คุณทวิช
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
1 5831901089
2 5831901102
3 5931901007
4 5931901009
5 5931901050
6 5931901055

เตชะนำวำกุล จำนวน 39 ทุน รวมเป็ นเงิน 1,200,000 บำท
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
นำงสำว อรยำ ทองมำกุล
พยำบำลศำสตร์
นำงสำว ธนพร อมรรัตน์ติกุล
พยำบำลศำสตร์
นำงสำว กุลธิดำ เพ็ญแก้ว
พยำบำลศำสตร์
นำงสำว กุลนัฐ กำจินำ
พยำบำลศำสตร์
นำงสำว เนตรชนก จินต์จิโรพันธ์
พยำบำลศำสตร์
นำย ปริญญำ แก้ วศักดิ์
พยำบำลศำสตร์

ชั้นปี
3

ชั้นปี
5
5
4
4
4
4
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำ คุณทวิช เตชะนำวำกุล (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
7 5931901073 นำงสำว ภัทรำพร จำอินถำ
8 5931901083 นำงสำว ลักษมี ไชยะ
9 5931901085 นำงสำว วนิดำ แซ่ ลี
10 5931901089 นำงสำว วำสนำ จันทร์จี๋
11 5931901124 นำงสำว จุติพร จิตชนะ
12 5931901126 นำย โชติรวี ตำคำ
13 5931901131 นำย ธนกร หล้ ำปำ
14 5931901140 นำงสำว พรวิภำ พรมมำบุญ
15 6031901008 นำงสำว กัณฐิ กำ เขื่อนคำ
16 6031901030 นำงสำว โชติกำ เจ้ ำสกุลดี
17 6031901034 นำงสำว ณัฏฐ์ นรี บัวศรี
18 6031901066 นำงสำว พิมพ์พรรณ ยิ้มใหญ่
19 6031901087 นำงสำว เวธนี จำปำทรำย
20 6031901088 นำงสำว ศรัญย์พร มำประเสริฐ
21 6031901091 นำงสำว สิรำวรรณ กันจินะ
22 6031901096 นำงสำว สุรีย์รัตน์ อินประสงค์
23 6031901120 นำงสำว จุไรรัตน์ ชำลี
24 6031901127 นำงสำว ธนัชพร ธนะสำรสมบูรณ์
25 6031901130 นำงสำว นวพร พิกุล
26 6031901141 นำงสำว วรรณพรรษำ วงศ์เปี้ ยจันทร์
27 6031901146 นำงสำว ศศิวรรณ ชัยวุฒิ
28 6131901022 นำงสำว ชนัดดำ รัศมี
29 6131901032 นำย ณัฐนนท์ เสียงลำ้
30 6131901047 นำงสำว นภสร เพ็งแสน
31 6131901057 นำงสำว ปรียำรักษ์ ทันใจ
32 6131901060 นำงสำว ปิ่ นสุดำ สูนใส
33 6131901064 นำงสำว พนมรักษ์ นำมท้ำว
34 6131901066 นำงสำว พรนิมิต นิรมลมณฑล
35 6131901069 นำงสำว พลอย พรมเมือง
36 6131901079 นำงสำว มำลิดำ เรือนทิพย์
37 6131901080 นำงสำว เมธิรำ ศิยำภรณ์
38 6131901106 นำงสำว แสงอรุณ แบ๊ะกี่
39 6131901141 นำงสำว ภัทณวดี คำจู

สำนักวิชำ
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์

ชั้นปี
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
39. ทุนกำรศึกษำ คุณชัย โสภณพนิช จำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็ นเงิน 24,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5731809081 นำงสำว สิทธรัตน์ รินไชยสงค์
กำรแพทย์บูรณำกำร
2
6131801030 นำงสำว เกศรำภรณ์ ชำนำญหมอ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

ชั้นปี
5
2

40. ทุนกำรศึกษำ คุณกนิษฐ์ สำรสิน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
1
6131210039 นำงสำว พอล่ ำ บรุค๊ จันทรเกษร

สำนักวิชำ
กำรจัดกำร

ชั้นปี
2

41. ทุนกำรศึกษำ คุณธนิน ใจใหญ่ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
1
6031306033 นำงสำว ปิ ยะพร เสือเฒ่ำ

สำนักวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ชั้นปี
3

42. ทุนกำรศึกษำ โครงกำร 1 ปี 1 พัน 1 วันเกิด เพื่อน้ อง มฟล. จำนวน 30 ทุน ทุนละ 12,000 บำท
รวมเป็ นเงิน 360,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5831209502 MR. MORUF YEMI ODERINDE
กำรจัดกำร
2
5931105067 นำงสำว กนกวรรณ สงวนพงษ์
วิทยำศำสตร์
3
5932201004 นำงสำว คนัมพร ปิ งกุล
ทันตแพทยศำสตร์
4
5931201097 นำย แสงสุข หนำนศรี
กำรจัดกำร
5
5931203509 MISS JIRAN WANG
กำรจัดกำร
6
5931205362 นำงสำว ปุญญิศำ วินสำ
กำรจัดกำร
7
5931207179 นำงสำว พิมพ์พิศำ พิศำลศุภกุล
กำรจัดกำร
8
5931210067 นำงสำว นพมำส จุฑำกำญจน์
กำรจัดกำร
9
6031006003 นำงสำว กนกวรรณ วิมลขจรสิริ
ศิลปศำสตร์
10 6031201025 นำงสำว ชลิดำ อุดมลำภ
กำรจัดกำร
11 6031210141 นำงสำว มุ่นเกล้ ำ นวัตพลิน
กำรจัดกำร
12 6131102027 MR. MOSES EGOH BETANGAH
วิทยำศำสตร์
13 6131203159 MISS SONAM DEKI TSHERING
กำรจัดกำร
14 6131205317 MISS SANGYE KHANDRO SONAM TOBGAY กำรจัดกำร
15 6131209002 นำงสำว กมลวรรณ คำวังพฤกษ์
กำรจัดกำร
16 6131804077 MISS NAW AYE MYINT MYAT
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
17 6132201010 นำงสำว ปรำณปริยำ มำน้ อย
ทันตแพทยศำสตร์
18 6231205333 นำงสำว รินรดำ เต็มลำ
กำรจัดกำร
19 6231205031 นำย คณิน หล่ อกิตติเกียรติ
กำรจัดกำร

ชั้นปี
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำ โครงกำร 1 ปี
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
20 6231210156
21 6231407024
22 6232403038
23 6232404188
24 6232501036
25 6232503007
26 6231301011
27 6231601325
28 6231901055
29 6232402145
30 6232402206

1 พัน 1 วันเกิด เพื่อน้ อง มฟล. (ต่อ)
ชื่อ - สกุล
นำย ณัฏฐ์ วัฒน์ ปำละวงศ์
นำงสำว ศศิกำนต์ จันทร์งำม
นำงสำว มนัญชยำ แรมจันทร์
นำงสำว วิภำวี หุ่นเจริญ
นำงสำว ชนิดำ ไชยศรี
นำงสำว ณัฐชยำ ลีเขียน
นำงสำว ศิริมำ โพธิ์สวุ รรณ
นำงสำว อนันดำ เรืองทอง
นำงสำว สิริวิมล เมแย้ กู่
นำงสำว ไพลิน กำละปุก
นำงสำว สตตกมล ณ พัทลุง

สำนักวิชำ
กำรจัดกำร
อุตสำหกรรมเกษตร
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
กำรแพทย์บูรณำกำร
กำรแพทย์บูรณำกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นิติศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ

43. ทุนกำรศึกษำ ผ้ ำป่ ำเพื่อทุนกำรศึกษำ จำนวน 19 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็ นเงิน 228,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5831809044 นำงสำว สรสวรรค์ บุ้งทอง
กำรแพทย์บูรณำกำร
2
5931801019 นำงสำว ธิดำนันท์ ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
3
5932201002 นำงสำว กิ่งกำญจน์ หงษ์ยนต์
ทันตแพทยศำสตร์
4
5932401080 นำงสำว ปิ ยกำญจน์ ช่วยวงศ์
จีนวิทยำ
5
5932403003 นำงสำว กมลชนก ทองแจ้ ง
จีนวิทยำ
6
6031803058 นำย ญำณวัฒน์ นำชัย
กำรแพทย์บูรณำกำร
7
6031205280 นำงสำว มำริสำ นำมบ้ ำน
กำรจัดกำร
8
6031202056 MR. YOU LIANG
กำรจัดกำร
9
6031205003 นำงสำว กนกพร เรือนหล้ ำ
กำรจัดกำร
10 6131501049 นำงสำว รุจิกร ปรีชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
11 6131401501 MISS ANDREA DULCENIA PASCUAL LOPE อุตสำหกรรมเกษตร
12 6131305031 Mr. Sai Loung Mine
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
13 6131006176 MISS JIE CHEN
ศิลปศำสตร์
14 6231102005 นำงสำว ณัฐชยำ อินคงมะดัน
วิทยำศำสตร์
15 6231207131 นำย วิทยำ แจ้ งแสงทอง
กำรจัดกำร
16 6231601153 นำงสำว วันวิสำ ขนอม
นิติศำสตร์
17 6231701062 นำงสำว อำรีรัตน์ สินจ้ ำง
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
18 6231901013 นำงสำว ชัญญำนุช คำแก้ว
พยำบำลศำสตร์
19 6231901143 นำงสำว สุชัญญำ ไฝ่ แก้ว
พยำบำลศำสตร์

ชั้นปี
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ชั้นปี
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
44. ทุนกำรศึกษำบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด จำนวน 100 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็ นเงิน 1,200,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
5731809049 นำงสำว ปิ ยะภัทธ์ เกียรติสมำน
กำรแพทย์บูรณำกำร
5
2
5931006093 นำงสำว ปณิธดิ ำ แซ่ลี
ศิลปศำสตร์
4
3
5931006136 นำย ภัคพล พลห่ วง
ศิลปศำสตร์
4
4
5931006182 นำงสำว สมิตำ รุ่งอรุณ
ศิลปศำสตร์
4
5
5931201072 นำงสำว เมศิญำภำ ศักดิ์ศินำนนท์
กำรจัดกำร
4
6
5931201137 นำย ธนกร อินหลงเหลำ
กำรจัดกำร
4
7
5931205338 นำงสำว อัจฉรำ ขัติวงค์
กำรจัดกำร
4
8
5931207077 นำงสำว พรพิมล ทปละ
กำรจัดกำร
4
9
5931207129 นำงสำว อังศุมำลิน แซ่หลี่
กำรจัดกำร
4
10 5931209061 นำงสำว เบญญำภำ แก้วสุพัฒน์
กำรจัดกำร
4
11 5931209227 นำงสำว วรำพร หน่อคำ
กำรจัดกำร
4
12 5931210466 นำงสำว พิมพ์นิภำ อินแสง
กำรจัดกำร
4
13 5931804008 นำย จิรำวัฒน์ ขำวฟอง
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
4
14 5931804024 นำงสำว นภำพร มงกุฎ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
4
15 5931806026 นำงสำว อำทิติมำ อินถำนัน
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
4
16 5931806031 นำงสำว อัชฎำภรณ์ พวงทอง
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
4
17 5932201003 นำย คณำกร แหวนเพชร
ทันตแพทยศำสตร์
4
18 5932201027 นำย ศุภกิตติ์ ลำเพำเลิศวิไล
ทันตแพทยศำสตร์
4
19 5932402273 นำงสำว อำริยำ สุวรรณละออง
จีนวิทยำ
4
20 5932403001 นำงสำว กชพรรณ ดำพนม
จีนวิทยำ
4
21 5932403110 นำงสำว พัชรินทร์ พิมพขันธ์
จีนวิทยำ
4
22 5932403183 นำงสำว สุนิษำ ทำวัน
จีนวิทยำ
4
23 6031006176 นำงสำว มนัณญำ คำแก้ว
ศิลปศำสตร์
3
24 6031105054 นำย วรวิช มำวงค์วัน
วิทยำศำสตร์
3
25 6031205214 นำงสำว ปวีณรัตน์ เตชะทวีทรัพย์
กำรจัดกำร
3
26 6031205284 นำงสำว เมวิภำ โคว์
กำรจัดกำร
3
27 6031205368 นำงสำว สุจิตรตรำ สุวรรณเฮง
กำรจัดกำร
3
28 6031207130 นำย อัธยำ จันทร์ใส
กำรจัดกำร
3
29 6031210210 นำย เสก ลำพุทธำ
กำรจัดกำร
3
30 6031305014 นำย ธนกร สุวำท
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3
31 6031601296 นำงสำว อัญชิสำ เรืองฤทธิ์
นิติศำสตร์
3
32 6031601390 นำงสำว ชลิตำ ขวัญมณี
นิติศำสตร์
3
33 6031701007 นำงสำว กุลนิษฐ์ ตำมี่
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง 3
20

รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
34 6032402123 นำงสำว ภัททิรำ สมประเสริฐถำวร
35 6032403042 นำงสำว นำรีรัตน์ รัตนวงศำ
36 6032403071 นำงสำว วรกมล รักสุทธี
37 6032404128 นำย ธีรวัฒน์ ปั ญญำสัย
38 6131006069 นำย ธีรภัทร สอนสัญ
39 6131006086 นำงสำว ปรียำภัทร์ ชื่นอธิพันธ์
40 6131102012 นำงสำว พรพุทธ ศิริกำร
41 6131202015 นำงสำว ภัทรภร มงคลบุตร
42 6131205329 นำงสำว ณัฐชยำ ภูรีวิลำส
43 6131207031 นำงสำว สุพิชญำ เนำวรัตน์
44 6131209010 นำงสำว กำญจนำพร เมฆำพันธุ์
45 6131209030 นำงสำว ชนิษฐำ จันทร์สขุ
46 6131210095 นำงสำว กรองแก้ ว อักษรทอง
47 6131210233 นำย ศุภรัตน์ กันธะนภี
48 6131501029 นำงสำว นุชนำฏ อำจบัว
49 6131701076 นำงสำว นูรียะ ชูเกียรติวงศ์กุล
50 6131808023 นำงสำว ภำณุมำศ บุญศิริ
51 6131809034 นำงสำว ฮำคีมำร์ อีแต
52 6131901140 นำงสำว แพรววนิต วุ่นอินทร์
53 6132201002 นำงสำว เกศรำภรณ์ คะชำ
54 6132402030 นำงสำว จุฑำมำศ เอี่ยมบุญปำน
55 6132402155 นำงสำว ลภัสรดำ ลิกขะไชย
56 6132402222 นำงสำว กัลยำณี ถำวรำนุรักษ์
57 6132403044 นำงสำว อันธิกำ เทวำรัมย์
58 6132404043 นำงสำว พิรดำ เภำวะฤทธิ์
59 6231006222 นำงสำว นิติพร แสงศรี
60 6231201037 นำงสำว ปรัชญำภรณ์ หนูไชยันต์
61 6231201082 นำงสำว ปิ ณฑิรำ ปำนทุง่
62 6231205023 นำงสำว กุลจิรำ เอ้งฉ้ วน
63 6231205044 นำงสำว เจนจิรำ กุลชั่ง
64 6231205281 นำงสำว นีรนำรำ ผ้ ำเจริญ
65 6231207178 นำย อำรำฟั ต สีหะยะ
66 6231209095 นำงสำว วรำภรณ์ อินมอญ

สำนักวิชำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
ศิลปศำสตร์
ศิลปศำสตร์
วิทยำศำสตร์
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กำรแพทย์บูรณำกำร
พยำบำลศำสตร์
ทันตแพทยศำสตร์
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
ศิลปศำสตร์
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร

ชั้นปี
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
67 6231210034 นำย ธนภูมิ อดิษะ
กำรจัดกำร
68 6231210259 นำงสำว จตุรพร พรหมบุตร
กำรจัดกำร
69 6231301003 นำงสำว นันทิพัฒน์ แสงโจง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
70 6231302021 นำงสำว อรวรรณ คงทิพย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
71 6231401049 นำงสำว สุธดิ ำ แฝงทรัพย์
อุตสำหกรรมเกษตร
72 6231501021 นำงสำว ทิพย์ นำมวงศ์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
73 6231601146 นำงสำว ฤทัยรัตน์ คำคล่อง
นิติศำสตร์
74 6231601251 นำงสำว ธิดำ คิ้วสกุลกำญจน์
นิติศำสตร์
75 6231601360 นำงสำว ธนัชญำธรณ์ โพธิ์คำ
นิติศำสตร์
76 6231601450 นำงสำว นัฏฐิ ตำ พุ่มกลัด
นิติศำสตร์
77 6231701087 นำงสำว ณัฐธิดำ หำบุศย์
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
78 6231804001 นำงสำว จิดำภำ เผ่ำศรีศรจิตต์
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
79 6231808051 นำงสำว เบญจมำศ ยศจันทร์
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
80 6231901011 นำงสำว ชนิตำ รัตนวิริยะชัย
พยำบำลศำสตร์
81 6231901038 นำงสำว แพรวำ ประมวล
พยำบำลศำสตร์
82 6231901061 นำงสำว อรทัย หมื่อแล
พยำบำลศำสตร์
83 6231901068 นำงสำว จิฏณ
ิ ี สังข์ทอง
พยำบำลศำสตร์
84 6231901108 นำงสำว จุฑำรัตน์ ชำวสนำม
พยำบำลศำสตร์
85 6232201022 นำงสำว นันธิยำ พินิจกลำง
ทันตแพทยศำสตร์
86 6232401016 นำงสำว ธรีรัตน์ ประชุมแสน
จีนวิทยำ
87 6232401055 นำงสำว อรชุดำ ศิริไสย
จีนวิทยำ
88 6232402001 นำงสำว กนกขวัญ จันทรสำร
จีนวิทยำ
89 6232402084 นำงสำว ณิชกำนต์ รัตนกิจ
จีนวิทยำ
90 6232402163 นำงสำว รมยกร กุลวรวำนิชพงษ์
จีนวิทยำ
91 6232402172 นำย วชิระ ฉัตรวชิระพฤกษ์
จีนวิทยำ
92 6232402198 นำงสำว ศิริกำร เทพแก้ว
จีนวิทยำ
93 6232402214 นำงสำว สุทธิดำ ธัญญกิจ
จีนวิทยำ
94 6232402325 นำงสำว กชวรรณ ศรีขวัญ
จีนวิทยำ
95 6232403013 นำงสำว ชุติกำญจน์ ทรงสวัสดิ์วงศ์
จีนวิทยำ
96 6232404097 นำงสำว พันธิตรำ พัวพันประเสริฐ
จีนวิทยำ
97 6232404206 นำงสำว พิมพ์ลภัส วัฒนะ
จีนวิทยำ
98 6232501043 นำงสำว พรปวีณ์ เขียวประภัสสร
กำรแพทย์บูรณำกำร
99 6232502034 นำงสำว กิรณำ จิตรสมบูรณ์
กำรแพทย์บูรณำกำร
100 6232503038 นำงสำว ดลยรัตน์ อังคนนท์ตรี
กำรแพทย์บูรณำกำร

ชั้นปี
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
45. ทุนกำรศึกษำ บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด จำนวน 5 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็ นเงิน 60,000
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5931207114 นำงสำว สิรำวรรณ ผลศักดิ์
กำรจัดกำร
2
6031006166 นำงสำว พิมศิริ พูลเขตรกิจ
ศิลปศำสตร์
3
6031209113 นำงสำว โศภนิศ สมบูรณ์
กำรจัดกำร
4
6131209006 นำงสำว กรองพรรณ เศษวิสยั
กำรจัดกำร
5
6131210179 นำงสำว ณัฎฐณิชำ หรั่งแจ่ม
กำรจัดกำร

บำท
ชั้นปี
4
3
3
2
2

46. ทุนกำรศึกษำ ร้ ำนครุยทองคำ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็ นเงิน 120,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5931202038 นำยพัฒมน พรหมสมบัติ
กำรจัดกำร
2
5931207093 นำงสำว มณัสนันท์ โอ้อำรีย์
กำรจัดกำร
3
5931804090 นำงสำว วัลภำ ดงภูยำว
กำรจัดกำร
4
6031209003 นำงสำว กรรวี กำแพงเพชร
กำรจัดกำร
5
6031806007 นำย นิโคลำ มิเกลลี่
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
6
6131205279 นำย สิริรำช บุญวัฒนำ
กำรจัดกำร
7
6131209032 นำงสำว ชลธิชำ อุดมลำภ
กำรจัดกำร
8
6131601285 นำงสำว สุกญ
ั ญำ วงษ์อ่อน
นิติศำสตร์
9
6131701047 นำงสำว รุจิกร บุญชื่น
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
10 6131809041 นำงสำว ผำณิตนิภำ สุดใจ
กำรแพทย์บูรณำกำร

ชั้นปี
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2

47. ทุนกำรศึกษำ กอล์ฟกำรกุศล จำนวน 33 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็ นเงิน 396,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5831112027 นำย ธนกฤต คำวัง
วิทยำศำสตร์
2
6031105042 นำงสำว อัมพิกำ คำวิชัย
วิทยำศำสตร์
3
6031202063 นำงสำว นงนภัส อินทรเพชร
กำรจัดกำร
4
6131205228 MISS YOON YOON SHWE YEE
กำรจัดกำร
5
6131210063 นำงสำว ศิริธร แซะอำหลำ
กำรจัดกำร
6
6131210196 นำงสำว สิริณิชญ์ มีเสน
กำรจัดกำร
7
6131501022 นำย ธนกิตต์ ไกรธิรำช
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
8
6131901087 นำงสำว วรินรำไพ สำรพิศ
พยำบำลศำสตร์
9
6231006192 นำงสำว ศิริขวัญ ไชยรักษ์ถำวร
ศิลปศำสตร์
10 6231205016 นำงสำว กัลย์สดุ ำ ขำวปลอด
กำรจัดกำร
11 6231205094 นำย ทศพร โศภิตวจนะ
กำรจัดกำร
12 6231205379 นำงสำว เบญจมำศ หล่อประดิษฐ
กำรจัดกำร

ชั้นปี
5
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำ กอล์ฟกำรกุศล (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
13 6231209078 นำงสำว ภิภัสรำ น้ อยแสง
14 6231209106 นำงสำว สิริภัสสร สำยศรีธิ
15 6231305016 นำย พงศ์พิพัฒน์ เกวิรัตน์
16 6231407003 นำงสำว มนฤทัย ทำตื้อ
17 6231601181 นำงสำว สุนำรี ดีใจ
18 6231601439 นำงสำว ทัสนำ บุญเสริฐ
19 6231703024 นำงสำว จิรัชยำ นิลใบ
20 6231806020 นำงสำว สุธดิ ำ ขันซ้ อน
21 6231901056 นำงสำว สุขจิตตำ มอโปกู่
22 6231901101 นำงสำว อำพร แซ่ เติน๋
23 6231901132 นำงสำว พิชยำ จันพรม
24 6232301008 นำงสำว กิติยำณี แวโน๊ะ
25 6232401051 นำงสำว สุพรรษำ บุตรเสน
26 6232402034 นำงสำว จิรวรรณ แซ่ลี
27 6232402075 นำงสำว ณัฐธิดำ จันทมนต์
28 6232402237 นำงสำว อมรรัตน์ แก้วธิดำ
29 6232402346 นำงสำว สุธพี ันธุ์ วัฒนะกุล
30 6232403003 นำงสำว จินดำรัตน์ พูนพันธ์
31 6232403091 นำงสำว พำรีดะฮ์ นิมะ
32 6232501058 นำงสำว บุษยมำศ อำพันทอง
33 6232503013 นำงสำว รุสนีดำ สำยสหัส

สำนักวิชำ
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
อุตสำหกรรมเกษตร
นิติศำสตร์
นิติศำสตร์
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
กำรแพทย์บูรณำกำร
กำรแพทย์บูรณำกำร

ชั้นปี
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

48. ทุนกำรศึกษำ บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บำท และทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวง จำนวน 2,000 บำท รวมเป็ นเงิน 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
6131601051 นำงสำว จิฬำภรณ์ ชำนำญ
นิติศำสตร์
2
49. ทุนกำรศึกษำ โมเดิร์นฟอร์มกรุป๊ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บำท และทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
จำนวน 2,000 บำท รวมเป็ นเงิน 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
6131501042 นำงสำว ภรสุภำ สมบัติศิริ
1
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
50. ทุนกำรศึกษำ คุณเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ จำนวน 13 ทุน ทุนละ 30,000 บำท เป็ นเงิน 390,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
5731809075 นำย วิทวัธ รักจุ้ย
1
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
6
5931801010 นำงสำว ฐิ ตำรีย์ จันทร์ใหม่
2
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
4
5931901098 นำย ศิวกร ศรีวิชำ
3
พยำบำลศำสตร์
4
5931901106 นำงสำว สุพัตรำ สิทธิเจริญ
4
พยำบำลศำสตร์
4
5931901117 นำงสำว อุทุมพร ตนประดับ
5
พยำบำลศำสตร์
4
5932101013 นำย ธนพัฒน์ นำคมี
6
แพทยศำสตร์
4
6031901036 นำงสำว ณัฐฐิ นันท์ แสงโสดำ
7
พยำบำลศำสตร์
3
6031901041 นำงสำว ทิวำกร มูลจ้ อย
8
พยำบำลศำสตร์
3
6031901112 นำงสำว กฤตยำ แซ่ จิว
9
พยำบำลศำสตร์
3
10 6032101014 นำย ธีธชั มัลลิกะมำลย์
แพทยศำสตร์
3
11 6131901019 นำงสำว จีรณัฐ ใจคำ
พยำบำลศำสตร์
2
12 6132101031 นำงสำว นัทธมน โปปั ญจมะกุล
แพทยศำสตร์
2
13 6231901069 นำย จิรวัฒน์ ไชยนิจ
พยำบำลศำสตร์
1
51. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธอิ ำยิโนะโมะโต๊ะ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บำท เป็ นเงิน 60,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
5831306046 นำงสำว ณัชนันท์ จินำติ
1
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
5931501002 นำย กฤษณะ เกษำหอม
2
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ชั้นปี
5
4

52. ทุนกำรศึกษำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 9 ทุน ทุนละ 30,000 บำท เป็ นเงิน 270,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
5931202017 นำย ไตรวัฒน์ ไตรสำคร
1
สำนักวิชำกำรจัดกำร
5932402212 นำย วัทธิกร ดำรงเกียรติชำวดร ธีระธำดำอัจจิมะกูล จีนวิทยำ
2
5932403031 นำงสำว จิตต์พิสทุ ธิ์ บำงหลวง
จีนวิทยำ
3
5932403057 นำงสำว ฑิฆมั พร แสนจันทร์
จีนวิทยำ
4
6031006137 นำงสำว ปวีณำ ถำเอี้ยง
5
ศิลปศำสตร์
6031201037 นำงสำว ณัฐริกำ รัตนำ
6
กำรจัดกำร
6031501032 นำย นำอิฟ มำลำยำ
7
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
6031502039 นำย อักรอม ฮำแวมำเนำะ
8
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
6032402210 นำงสำว วรนิษฐำ เชกอง
9
จีนวิทยำ

ชั้นปี
4
4
4
4
3
3
3
3
3
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
53. ทุนกำรศึกษำ ไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุน เป็ นเงิน 105,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
5931601052 นำงสำว ชฎิลทร อินทรทูต
1
5931601140 นำย นพดล อินทะแสน
2
6031006131 นำงสำว ประกำยแก้ ว ธรรมดำ
3

สำนักวิชำ
นิติศำสตร์
นิติศำสตร์
ศิลปศำสตร์

ชั้นปี
4
4
3

54. ทุนกำรศึกษำ กรุงไทยกำรไฟฟ้ ำ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 40,000 บำท เป็ นเงิน 120,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
5931205027 นำงสำว เกศสุดำ อินทร์รอย
1
กำรจัดกำร
5931401069 นำย อิทธิ นิยมสุด
2
อุตสำหกรรมเกษตร
6231205319 นำงสำว นวลนภำ แซ่ล้อ
3
กำรจัดกำร

ชั้นปี
4
4
1

55. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธไิ ฟเซอร์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 50,000 บำท เป็ นเงิน 150,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
แพทยศำสตร์
1 573 2101 019 นำย พงศ์พันธุ์ ไมตรีอโนทัย
แพทยศำสตร์
2 583 2101 016 นำงสำว ปรัชญำ เกตุวงศำ
แพทยศำสตร์
3 583 2101 032 นำงสำว อำรียำ ละมูล

ชั้นปี
6
5
5

56. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์นงลักษณ์ หวังสงวนกิจ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 12,000 บำท เป็ นเงิน 60,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
5931306046 นำยวีรทัศน์ ภัครนิธนิ ันต์
1
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5931501044 นำงสำวพัชรินทร์ มะโนวรรณ
2
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
6031305069 นำงสำวอังคณำ ศรีเทพ
3
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
6031306055 นำยสรำวุฒิ บุตรดีขันธ์
4
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
6031501047 นำยเมธี ชูทพิ ย์
5
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ชั้นปี
4
4
3
3
3

57. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธวิ ิบุลอำยุรเวท จำนวน 8 ทุน ทุนละ 18,000 บำท เป็ นเงิน 144,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
1
5832101015 นำงสำว นิศำรัตน์ เพิ่มเพ็ง
แพทยศำสตร์
2
5832101023 นำงสำว ภัคจิรำ วงษ์ประดิษฐ์
แพทยศำสตร์
3
5832101028 นำงสำว รุ่งมน สะบำย
แพทยศำสตร์
4
5932101002 นำย กิตติศักดิ์ ประดิษฐ์
แพทยศำสตร์
5
5932101016 นำงสำว ปิ ยธิดำ ยลอำรีย์
แพทยศำสตร์
6
5932101022 นำงสำว ศุภิสรำ สีตะสุต
แพทยศำสตร์
7
6032101012 นำงสำว ณันธพร ลีดีศรี
แพทยศำสตร์
8
6032101022 นำย เรืองเกียรติ สัตยวงศ์
แพทยศำสตร์

ชั้นปี
5
5
5
4
4
4
3
3
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
58. ทุนกำรศึกษำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บำท และทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวง จำนวน 2,000 บำท รวมเป็ นเงิน 12,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
ทันตแพทยศำสตร์
1 583 2201 017 นำย นิธวิ ุฒิ กรรณำลงกรณ์

ชั้นปี
4

59. ทุนกำรศึกษำ คุณจงดี หวังสงวนกิจ จำนวน 1 ทุน เป็ นเงิน 35,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
1 573 2101 013 นำงสำว ธนำญำ ศีลธิปัญญำ

สำนักวิชำ
แพทยศำสตร์

ชั้นปี
6

60. ทุนกำรศึกษำ เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ทุน เป็ นเงิน 167,600 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
1 603 1808 002 นำงสำว กันต์ญำนิน เรืองทองดี

สำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

ชั้นปี
3

61. ทุนกำรศึกษำ เพื่อนชุมชน จำนวน 1 ทุน เป็ นเงิน 70,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
6231112015 นำย ฐิ ติกร มหำวงศ์
1

สำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์

ชั้นปี
1

62. ทุนกำรศึกษำ สิงห์ปำร์ค เชียงรำย จำนวน 40 ทุน รวมเป็ นเงิน 2,400,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
5931105034 นำงสำว เบญจรัตน์ สุวรรณวงศ์
1
วิทยำศำสตร์
5931205047 นำงสำว จิรำภรณ์ ชุ่มมงคล
2
กำรจัดกำร
5931207096 นำย รำชศักดิ์ เล็กยินดี
3
กำรจัดกำร
5931601021 นำงสำว กำนต์ธดิ ำ แก้วประภำ
4
นิติศำสตร์
5931804050 นำงสำว ศิรินทรำ นันทอง
5
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
5931901081 นำงสำว รัตติกำล หลำนหล้ ำ
6
พยำบำลศำสตร์
5931901136 นำงสำว นิชำนำถ สำยวงค์โห้
7
พยำบำลศำสตร์
5932403008 นำย กฤตนัย แซ่ ชิว
8
จีนวิทยำ
5932403112 นำงสำว พิชยำ ขัตติยะ
9
จีนวิทยำ
10 5932404036 นำย ธนัชชำ เพชรสิงห์
จีนวิทยำ
11 6031201070 นำงสำว ภคนันท์ สุภำสำย
กำรจัดกำร
12 6031201084 นำย รัฐพงษ์ คำมำหล้ ำ
กำรจัดกำร
13 6031201088 นำงสำว วรดำ ยอดสุวรรณ
กำรจัดกำร
14 6031201124 นำงสำว ฐิ ติรัตน์ แสงมะณี
กำรจัดกำร
15 6031203066 นำงสำว มธุรส ใจเร็ว
กำรจัดกำร
16 6031205021 นำงสำว กัญญำพัชร อินนั่งแท่น
กำรจัดกำร

ชั้นปี
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำ สิงห์ปำร์ค เชียงรำย (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
17 6031205273 นำงสำว มลริชำ พุทธเสน
กำรจัดกำร
18 6031205295 นำงสำว รัตนำ จอมสวรรค์
กำรจัดกำร
19 6031601107 นำงสำว ธิดำ แซ่ ย้ำ
นิติศำสตร์
20 6031804022 นำงสำว นำ้ ทิพย์มนต์ ยั่งยืนไพศำล
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
21 6131112013 นำย เศรษฐี โพธิปันรังษี
วิทยำศำสตร์
22 6131205127 นำงสำว พรนภำ ใจด้ วง
กำรจัดกำร
23 6131302008 นำย สุรธัช จินะรำช
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
24 6131401029 นำงสำว อัมพกำ มำฟู
อุตสำหกรรมเกษตร
25 6131501066 นำย อรุณวัชช์ มูลบุ่ง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
26 6131601192 นำย พิทวัส กันฤทธิ์
นิติศำสตร์
27 6131804042 นำงสำว ปิ ยธิดำ ศรีพรม
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
28 6132402152 นำงสำว ริเอโกะ มำฟู
จีนวิทยำ
29 6231407025 นำงสำว หมี่เพำะ แซพะ
อุตสำหกรรมเกษตร
30 6231205225 นำงสำว สำยรุ้ง ทิมภรำดร
กำรจัดกำร
31 6231205198 นำงสำว รุ่งนภำ จะผึ
กำรจัดกำร
32 6231205212 นำงสำว วิลำศินีย์ อุปถัม
กำรจัดกำร
33 6231201073 นำงสำว อัมพวรรณ สุขเกิน
กำรจัดกำร
34 6231202008 นำงสำว เพนนี่ โก
กำรจัดกำร
อุตสำหกรรมเกษตร
35 6231401010 นำงสำว ธิดำรัตน์ จันปั น
36 6231401022 นำงสำว เพื่อนแก้ ว อัครประเสริฐกุล
อุตสำหกรรมเกษตร
37 6231407001 นำงสำว จินดำรัตน์ พรมมำ
อุตสำหกรรมเกษตร
38 6231601208 นำย เอกอนิวัฒน์ วิชำเร็ว
นิติศำสตร์
39 6231808005 นำงสำว ชนมน เขื่อนขันธ์
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
อยู่ในระหว่ำงพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำเพื่อรับทุนกำรศึกษำ
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ชั้นปี
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

63. ทุนกำรศึกษำ 50 ปี ธนำคำรแห่ งประเทศไทย จำนวน 1 ทุน ทุนละ 40,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
สำนักวิชำ
กำรจัดกำร
1
6131205025 นำงสำว ชนัญชิดำ ศิริปัญญำ

ชั้นปี
2

64. ทุนกำรศึกษำ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จำนวน 1 ทุน ทุนละ 356,600 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
1
6132201004 นำงสำว จุฑำมำศ สุภำมงคล

ชั้นปี
2

สำนักวิชำ
ทันตแพทยศำสตร์
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
65. ทุนกำรศึกษำ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ที่ศึกษำต่อในประเทศ จำนวน 5 ทุน เป็ นเงิน 903,400 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
สำนักวิชำ
1 5732101026 นำงสำว สมิตำ ผดุงวิทย์วัฒนำ
แพทยศำสตร์
2 5832101004 นำงสำว จุฑำมำศ สิทธิกรณ์
แพทยศำสตร์
3 5832201018 นำงสำว นุชจรินทร์ กันทะสุข
ทันตแพทยศำสตร์
4 5931105048 นำงสำว พุดจีบ เตยสระน้ อย
วิทยำศำสตร์
5
6132402128 นำงสำว พิมพ์นิภำ ขอดเตชะ
จีนวิทยำ

ชั้นปี
6
5
5
4
2

66. ทุนกำรศึกษำ เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสติ นักศึกษำ มหำวิทยำลัย จำนวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
สำนักวิชำ
1 5931501072 นำย อรรถพล นำมเมือง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ชั้นปี
4

67. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธทิ สิ โก้ เพื่อกำรกุศล จำนวน 8 ทุน ทุนละ 15,000 บำท เป็ นเงิน 120,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
สำนักวิชำ
1
5931112026 นำงสำว ภัทรสุดำ เวียนศิริ
วิทยำศำสตร์
2
5931209065 นำงสำว ปภำพร บุญเฮง
กำรจัดกำร
3
5931209249 นำย ฟั ยโรส ทิมะเสน
กำรจัดกำร
4
5931401067 นำย อำรีฟ ตอแลมำ
อุตสำหกรรมเกษตร
5
5931703050 นำงสำว วิชรำภรณ์ หุ่นเจริญ
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
6
6032402164 นำงสำว ศิระประภำ จีรพัฒนโภคิน
จีนวิทยำ
7
6032403005 นำย กฤษดำ สัมมำสูงเนิน
จีนวิทยำ
8
6131209079 นำงสำว นุอยั ม์ ทิมะเสน
กำรจัดกำร

ชั้นปี
4
4
4
4
4
3
3
2

68. ทุนกำรศึกษำ โครงกำรสร้ ำงนักวิทยำศำสตร์ สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ จำนวน 6 ทุน เป็ นเงิน 285,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1 603 1102 006 นำงสำว ปั ณวรรธน์ เจริญสุข
วิทยำศำสตร์
2
2 603 1102 002 นำย จิรำธิวัฒน์ นันทจันทร์
วิทยำศำสตร์
2
3 603 1105 019 นำงสำว นันทิมำ เชอหมื่อ
วิทยำศำสตร์
2
4 603 1105 024 นำงสำว พัชริดำ บัวคลี่
วิทยำศำสตร์
2
5 603 1105 017 นำงสำว ธีรำกำญจน์ ศรีแสงสังข์
วิทยำศำสตร์
2
6 603 1112 013 นำงสำว ฤทัยชนก ประเสริฐพงษ์
วิทยำศำสตร์
2
69. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธเิ พื่อเด็กยำกจน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ - สกุล
1
6031502036 นำงสำว สุภำรัตน์ วัยนิพลี

สำนักวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ชั้นปี
3
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
70. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธทิ ำคำฮำชิ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บำท รวมเป็ นเงิน 60,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง 4
5931701052 นำงสำว ศุภำวีร์ เหล่ำบุรินทร์
2
3
6031302017 นำย นำวิน เด่นดวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
71. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธทิ ุนแพทย์เพื่อปวงประชำ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 60,000 บำท รวมเป็ นเงิน 240,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
1
5732101006 นำย จักรกฤษณ์ พรมมำ
แพทยศำสตร์
6
2
5932101006 นำย ชนำธิป หล่ อกิตติเกียรติ
แพทยศำสตร์
5
3
5932101023 นำงสำว สโรชำ โพธิ์ย้ มิ
แพทยศำสตร์
5
4
6032101008 นำงสำว ณัฐณิชำ ด้ วงคำวิชัย
แพทยศำสตร์
4
72.ทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จำนวน 51 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็ นเงิน 612,000 บำท
ชื่อ-สกุล
สำนักวิชำ
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
1
5931202054 นำงสำว อภิญญำ นันทยำ
กำรจัดกำร
2
5931210234 นำย ธนวัฒน์ พูลศรี
กำรจัดกำร
3
5931601107 นำงสำว เตชินี ศรีสมั ฤทธิ์
นิติศำสตร์
4
5931801025 นำงสำว ปณิดำ อยู่ดี
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
5
5931804107 นำงสำว รัตนำวดี เดชศรี
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
6
6031205457 นำงสำว พันฑิพำภรณ์ พลำยอินทร์
กำรจัดกำร
7
6031209159 นำงสำว รักชนก จันทำพูน
กำรจัดกำร
8
6031502009 นำงสำว ฐิ ติยำ สียำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
9
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
6031701019 นำงสำว ณัฐพร อัตตกิจกุล
10 6031701052 นำงสำว ศริยำ คูณเต็มทรัพย์
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
11 6031703003 นำงสำว จำรุนันท์ คงเมือง
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
12 6031801052 นำงสำว ธัญจิรำ บุญแก้ว
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
13 6031804010 นำงสำว ชำลิสำ กอบกำ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
14 6131006070 นำย นภสินธุ์ สองเมือง
ศิลปศำสตร์
15 6131210024 นำงสำว ณัฐรณีย์ เทียนแก้ว
กำรจัดกำร
16 6131210084 นำย พชร ศรีชัยตัน
กำรจัดกำร
17 6131803037 นำงสำว ศลิษำ เพชรคง
กำรแพทย์บูรณำกำร
18 6131804019 นำงสำว ณัชชำภัทร ชณำชล
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
19 6131804087 นำงสำว วีรยำ สอดศรี
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
20 6132301044 MR. LEKZIN TOBGYEL
นวัตกรรมสังคม
21 6231006234 นำงสำว สิรภัทร คงสุดรู้
วิทยำศำสตร์

ชั้นปี
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง (ต่อ)
ชื่อ-สกุล
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
22 6231112020 นำงสำว สุกณ
ั ฑำ วงค์คำ
23 6231201088 นำงสำว วำสินี สังขพันธ์
24 6231205240 นำงสำว อภิญญำ ปำเบ้ ำ
25 6231207078 นำงสำว มธุรดำ อินทองหลำง
26 6231209089 นำย รัตนภูมิ เกษร
27 6231210240 นำงสำว ณัฐรดำ ภำพีรนนท์
28 6231601098 นำงสำว นิภำลักษณ์ อ่องอยู่สขุ
29 6231601249 นำย ธนกฤต แดงพุธทำงกูร
30 6231601282 นำงสำว พิชญำ พลสำ
31 6231601432 นำงสำว ฐนัชญ์พร วงศ์วิชญะหิรัญ
32 6231601445 นำงสำว ธิดำรัตน์ แก้วพูน
33 6231701096 นำงสำว รังสิพร แสงอ่อน
34 6232201029 นำงสำว จันทิมำ เพชรนวล
35 6232402041 นำย เจษฎำกร ปั ญญำใจ
36 6232402135 นำงสำว พรรณพักตร์ นิลเพชร
37 6232402170 นำงสำว ลักษิกำ ปฏิญญำเอื้อกำรย์
38 6232402178 นำงสำว วรนุช แซ่ ฟุ้ง
39 6232402241 นำงสำว อังค์วรำ ลีปรีชำ
40 6232402270 นำย ทนงศักดิ์ ขุนทอง
41 6232402329 นำงสำว จำรุวรรณ แซ่จำง
42 6232403032 นำงสำว พัชรำภรณ์ วรนำม
43 6232403088 นำงสำว สุภัสสรำ ยุทธอำจ
44 6232404015 นำงสำว ขวัญมนัส อยู่เจริญ
45 6232404091 นำงสำว ปิ ยะธิดำ งำมขำ
46 6232404142 นำงสำว โศพิชญ์ธติ ำ ตั้งจิรสินภูษิต
47 6232404173 นำงสำว กุลธิดำ วัชรพลำกรกุล
48 6232502001 นำงสำว กชพร พรหมจันทร์
49 6232502033 นำย กิตติกำธร แก้วนำรี
50 6232502038 นำงสำว ชฎำภัค จั่นทิพย์
51 6232502063 นำย อภิลักษณ์ บุญเรือง

สำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
นิติศำสตร์
นิติศำสตร์
นิติศำสตร์
นิติศำสตร์
นิติศำสตร์
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
ทันตแพทยศำสตร์
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
จีนวิทยำ
กำรแพทย์บูรณำกำร
กำรแพทย์บูรณำกำร
กำรแพทย์บูรณำกำร
กำรแพทย์บูรณำกำร

ชั้นปี
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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รำยชื่อนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปี กำรศึกษำ 2562
73. ทุนสนับสนุนค่ำหอพักนักศึกษำในมหำวิทยำลัย จำนวน 22 ทุน ทุนละ 8,000 บำท รวมเป็ นเงิน 176,000 บำท
ลำดับ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
สำนักวิชำ
ชั้นปี
5931202054 นำงสำว อภิญญำ นันทยำ
กำรจักำร
4
1
5931601107 นำงสำว เตชินี ศรีสมั ฤทธิ์
นิติศำสตร์
4
2
5931601501 นำงสำว วรรณวิสำ ปำนบำรุง
นิติศำสตร์
4
3
5931801019 นำงสำว ธิดำนันท์ ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
4
4
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
4
5
5931801051 นำงสำว เดือน โพธิสตั ย์
5931804045 นำงสำว เรวดี จำยำนะ
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
4
6
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
4
7
5931806026 นำงสำว อำทิติมำ อินถำนัน
5931901009 นำงสำว กุลนัฐ กำจินำ
พยำบำลศำสตร์
4
8
5931901050 นำงสำว เนตรชนก จินต์จิโรพันธ์
พยำบำลศำสตร์
4
9
จีนวิทยำ
4
10 5932402304 นำงสำว รุ้งลดำ เชอหมื่อ
3
11 6031006242 MISS NAN HSENG MOON
ศิลปศำสตร์
3
12 6031205199 นำงสำว ปณิตตรำ กล้ ำดี
กำรจัดกำร
3
13 6031205457 นำงสำว พันฑิพำภรณ์ พลำยอินทร์
กำรจัดกำร
3
14 6031209038 นำงสำว ณัชชำ ธรรมสะโร
กำรจัดกำร
15 6031701019 นำงสำว ณัฐพร อัตตกิจกุล
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง 3
16 6031701048 นำงสำว วริศรำ ธรรมอักษร
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง 3
17 6031701052 นำงสำว ศริยำ คูณเต็มทรัพย์
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง 3
18 6031703003 นำงสำว จำรุนันท์ คงเมือง
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง 3
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
3
19 6031801012 นำงสำว ทิฆมั พร คำลือ
2
20 6131006094 นำงสำว ปิ ยธิดำ ภิบำลบุตร
ศิลปศำสตร์
2
21 6131804077 MISS NAW AYE MYINT MYAT
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
2
22 6132301044 MR. LEKZIN TOBGYEL
นวัตกรรมสังคม
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ข้ อปฏิบัติสำหรับนักศึกษำทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
1. รำยงำนตัวเพื่อรับทุนกำรศึกษำ ตำมกำหนดเวลำ
2. ตั้งใจศึกษำเล่ ำเรียนเพื่อให้ ได้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ใ นเกณฑ์ท่ีเจ้ ำของทุนกำรศึ ก ษำ
กำหนด
3. ประหยัด อดออม ใช้ จ่ำยเงินทุนกำรศึกษำให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดทำบัญชี
กำรใช้ จ่ำยเงินทุนกำรศึกษำ
4. ประพฤติปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบของมหำวิทยำลัย และเป็ นแบบอย่ ำงที่ดีใ ห้ กับ
นักศึกษำอืน่ ๆ
5. เข้ ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยอย่ำงสม่ำเสมอ
6. เขียนจดหมำยขอบคุณ เล่ ำประวัติ กำรเรียน หรือเรื่องต่ำงๆ เพื่อแสดงควำม
กตัญญูต่อเจ้ ำของทุน รำยงำนผลกำรศึกษำ ทุกภำคกำรศึกษำ และส่งบัตรอวยพรในโอกำสวันสำคัญ
ประจำปี เทศกำลต่ำงๆ หรือวันพิเศษที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร หน่วยงำนที่ให้ ทุนกำรศึกษำ
7. ทำงำนเพื่อฝึ กประสบกำรณ์ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
ไม่น้ อ ยกว่ำ 30 ชั่ ว โมงต่อ ภำคเรีย น (60 ชั่ ว โมงต่อ ปี กำรศึก ษำ) และรำยงำนผลเพื่อ เก็บ เป็ น
ข้ อมูล ที่ส่วนพัฒนำนักศึกษำประจำทุกสิ้นภำคกำรศึกษำ
8. ส่ง รำยงำนผลกำรเรีย นและรำยงำนกำรใช้ จ ่ำ ยเงิน ทุน กำรศึก ษำ ทุก ภำค
กำรศึกษำที่ ฝ่ ำยทุนกำรศึกษำ ส่วนพัฒนำนักศึกษำ
9. ติดตำมข่ำวสำร ประกำศต่ำงๆ ของฝ่ ำยทุนกำรศึกษำ และของมหำวิทยำลัยอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
10. นักศึกษำทุนกำรศึกษำที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยนักศึกษำ หรือพบว่ำนักศึก ษำ
ใช้ เงินทุนกำรศึกษำไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ คณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำลดจำนวน เงินทุนกำรศึกษำ
หรือตัดสิทธิ์กำรได้ รับทุนกำรศึกษำ
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การบริจาค
1. สอบถำมรำยละเอียดได้ ท่ี ฝ่ ำยทุน กำรศึก ษำ ส่ วนพั ฒ นำ
นั ก ศึ ก ษำ มหำวิ ท ยำลั ย แม่ ฟ้ ำหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่ำ สุ ด
อ.เมื อ ง จ.เชี ย งรำย 57100 โทรศั พ ท์ 0 5391 6186-7
โทรสำร 0 5391 6380
2. กำรบริ จ ำคโดยตรง สำมำรถโอนเงิ น เข้ ำ บั ญ ชี เ งิ น ฝำก
ออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด สำขำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
เลขที่บั ญ ชี 672-0-011709-9 ชื่ อ บั ญ ชี มหำวิ ท ยำลั ย
แม่ฟ้ำหลวง(เงินบริจำคเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ) และส่งสำเนำ
กำรฝำก/โอนเงิน ไปที่มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ตำมที่อยู่และ
เบอร์โทรศัพท์ ข้ ำงต้ น
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พระราชดารัสของสมเด็จย่า
“คนดีของฉันรึ
จะต้องเป็ นคนที่ไม่พูดปด
ไม่สอพลอ
ไม่อิจฉาริษยา
ไม่คดโกง
และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ
แต่พยายามทาหน้าที่ของตนให้ดี
ในขอบเขตของศีลธรรม”

จัดพิมพ์โดย หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสำรกลำง มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

