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ก ำหนดกำร 
พิธีมอบทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง   

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
วันอำทิตย์ท่ี  25  กันยำยน  2565 

 ณ หอประชุมสมเด็จย่ำ (C4) มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

..................................  

เวลำ 07.00 น.  พิธีท ำบุญตักบำตร  พระสงฆ์ 160 รูป ณ ลำนดำว 

เวลำ 08.30 น.  พิธีถวำยสักกำระพระรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 

เวลำ 09.00 น.  พิธีทำงศำสนำ ณ หอประชุมสมเด็จย่ำ 

เวลำ 10.00 น.  กิจกรรมรำยงำนประชำชน 

เวลำ 10.45 น.  พิธีมอบโล่และใบประกำศเกียรติคุณ ประจ ำปี 2565 

เวลำ 11.00 น.  พิธีมอบทุนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

- รองอธิกำรบดี อำจำรย์ ดร.พนม วิญญำยอง กล่ำวรำยงำน 

- นำยกสภำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี 
ผู้บริหำร และ  ผู้มีเกียรติมอบทุนกำรศึกษำ 

- ตัวแทนนักศึกษำทุนกำรศึกษำกล่ำวขอบคุณ 

- นำยกสภำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประธำนในพิธีกล่ำวให้โอวำท 

- เสร็จสิ้นพิธกีำร 
 

************************* 
หมำยเหตุ: ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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ค ากล่าวรายงาน 

พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

วันอาทิตยท์ี่ 25 กันยายน 2565 
ณ อาคารหอประชมุสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
เรียน  นำยกสภำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  

 ในนำมคณะกรรมกำรจัดพิธีมอบทุนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่ำงสูง ที่ท่ำนได้กรุณำให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีมอบทุนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2565  ในวันน้ี  
 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ได้ด ำเนินกำรจัดหำทุนกำรศึกษำ และจัดสรรให้แก่นักศึกษำ                  
ของมหำวิทยำลัย ที่มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำเล่ำเรียน แต่มีควำมจ ำเป็นด้ำนทุนทรัพย์                     
มำตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหำวิทยำลัยต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลำ 24 ปี ตำมนโยบำยของท่ำน
อธิกำรบดีผู้ก่อตั้งที่ว่ำ “นักศึกษำทุกคน ที่สำมำรถเรียนได้ จะต้องได้เรียน และจะไม่มีใคร ต้องออก
จำกมหำวิทยำลัยแห่งนี้ เพรำะควำมยำกจน” ซึ่งทุนกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยจัดสรรในแต่ละปี จะเป็น
ปัจจัยส ำคัญในกำรให้โอกำสนักศึกษำหลำยคนได้ศึกษำเล่ำเรียน จนส ำเร็จกำรศึกษำ โดยมี
หน่วยงำน          ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และบุคคล ร่วมให้กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ รวมถึง
ทุนกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยจัดสรรอีกส่วนหน่ึงด้วย 
 ส าหรับปีการศึกษา 2565 นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษา จ านวน 892 ทุน ใน
วงเงิน 29,412,750 บาท (ยี่สิบเก้าล้าน สี่แสน หน่ึงหมื่น สองพัน เจ็ดร้อย ห้าสิบบาทถ้วน) 

ในโอกำสนี ้  กระผมขอเร ียนเชิญท่ำนนำยกสภำมหำวิทยำลัย ได ้กร ุณำเป็นประธำนมอบ
ทุนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  ซึ่งจะได้เรียนเชิญผู้บริหำรมหำวิทยำลัย และผู้มีเกียรติร่วม
มอบทุนกำรศึกษำ และในช่วงท้ำย ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกสภำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง   กล่ำวให้
โอวำท เพื่อเป็นข้อคิด เป็นขวัญ และก ำลังใจแก่นักศึกษำตำมล ำดับ / ขอเรียนเชิญครับ 
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ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

  มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนทุนกำรศึกษำ
แก่นักศึกษำที่เรียนดีแต่มีควำมจ ำเป็นด้ำนทุนทรัพย์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน เพื่อสนองนโยบำย
ของมหำวิทยำลัยว่ำ “นักศึกษำทุกคน ท่ีสำมำรถเรียนได้ จะต้องได้เรียนทุกคน จะไม่มีใครต้องออกจำก
มหำวิทยำลัยแห่งนี้ เพรำะควำมยำกจน” ทุนกำรศึกษำได้เป็นส่วนหนึ่ง ท่ีช่วยเหลือ และให้โอกำส
แก่นักศึกษำหลำย ๆ  คน ให้ได้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย 

   ในแต่ละปีกำรศึกษำ  มีหน่วยงำน ท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน บริษัท ห้ำงร้ำนต่ำงๆ ตลอดจน
บุคคลผู้มีจิตเมตตำ  ท่ียื่นควำมประสงค์จะมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำท่ีมีควำมจ ำเป็นด้ำนทุนทรัพย์ 
ท้ังท่ีแจ้งควำมประสงค์ยังมหำวิทยำลัยโดยตรง และผ่ำนทำงกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม และนอกจำกนั้นมหำวิทยำลัยยังได้จัดกำรระดมเงินทุนกำรศึกษำ  เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ
นักศึกษำท่ีมีควำมจ ำเป็นด้ำนทุนทรัพย์อีกทำงหนึ่งด้วย  

เป้าหมาย 
   1. นักศึกษำที่มีควำมจ ำเป็นด้ำนทุนทรัพย์ทำงกำรศึกษำ ที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
ขยัน ตั้งใจศึกษำ และประหยัด ได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ จนส ำเร็จกำรศึกษำ 
   2. นักศึกษำสำมำรถแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้นอย่ำงกะทันหันให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
   3. กำรจัดหำทุนกำรศึกษำให้มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักศึกษำ 
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การด าเนินงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

1. ทุนการศึกษาทั่วไป 
    เป็นทุนกำรศึกษำที่ได้รับบริจำคจำกมูลนิธิ บริษัท ห้ำงร้ำน ผู้มีอุปกำรคุณ หรือได้รับจัดสรรจำก
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมอบให้แก่นักศึกษำที่มีควำมจ ำเป็นด้ำนทุนทรัพย์
ทำงกำรศึกษำ  โดยแบ่งเป็น 
    1.1 ทุนกำรศึกษำท่ีระบุเงื่อนไข ต้องด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขที่เจ้ำของทุนก ำหนด 
   1.2 ทุนกำรศึกษำที่ไม่ระบุเงื่อนไข มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำแล้วจัดสรรให้แก่นักศึกษำตำมควำม
เหมำะสม และปฏิบัติตำมเงื่อนไขของมหำวิทยำลัย 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
1.) เป็นนักศึกษำท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
2.) เป็นผู้ที่มีควำมจ ำเป็นด้ำนทุนทรัพย์ทำงกำรศึกษำ 

       3.) เป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมของมหำวิทยำลัยสม ่ำเสมอ 
4.) เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษำ และประหยัด อดออม 
5.) ในขณะที่ขอรับกำรพิจำรณำให้ได้รับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่ำงรับทุนกำรศึกษำอื่น  ยกเว้นทุนกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ 
6.) นักศึกษำได้ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ำกว่ำ 2.00 ก่อนส่งใบสมัครขอรับทุนกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น  
7.) นักศึกษำที่ผู ้ปกครองเสียชีวิต  ต้องโทษถึงที่สุดให้จ ำคุกตลอดชีวิตหรือจ ำคุกเท่ำหรือเกินกว่ำ
ระยะเวลำกำรศึกษำของนักศึกษำ  เป็นบุคคลล้มละลำย  เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรือ เสมือนไร้
ควำมสำมำรถ  หรือเป็นบุคคลที่ไม่อำจรับภำระค่ำใช้จ่ำยแก่นักศึกษำได้อย่ำงสิ้นเชิงตำมท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำทุนฯ ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นพ้องต้องกันให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำ
เป็นกรณีพิเศษ 
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2. ทุนการศึกษานักศึกษาโครงการพิเศษ 

เป็นทุนกำรศึกษำระบุเงื่อนไข โดยคุณสมบัติของนักศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดได้แก่ 
  2.1 ทุนกำรศึกษำนวมินทรบรมรำชชนนี 

2.2 ทุนกำรศึกษำมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
  2.3 ทุนกำรศึกษำมูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ  
         สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) 
  2.4 ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 

2.5 ทุนกำรศึกษำสิรินธรเพื่อนักศึกษำในท้องถิ่นทุรกันดำร มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
2.6 ทุนอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
2.7 ทุนกำรศึกษำนักศึกษำต่ำงชำติ 
2.8 ทุนกำรศึกษำโครงกำรพิเศษอ่ืนๆ 

 
 

3. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 เป็นทุนกำรศึกษำที่ต้องใช้คืนในอนำคตเพ่ือส่งต่อโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่รุ่นน้องต่อไป   ซึ่งด ำเนินกำร
ตำมระเบียบและเงื่อนไขท่ีก ำหนดโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
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4. สวัสดิการพิเศษอ่ืน ๆ 

4.1 โครงกำรทุนอำหำรกลำงวัน   
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
1.) เป็นนักศึกษำท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  
2.) เป็นผู้ที่มีควำมจ ำเป็นด้ำนทุนทรัพย์ทำงกำรศึกษำ 
3.) เป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมของมหำวิทยำลัยสม ่ำเสมอ 
4.) เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษำ และประหยัด อดออม 

เงื่อนไขและข้อผูกพันส ำหรับนักศึกษำ 
   1.) ต้องอำสำช่วยงำนตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 
   2.) กำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำต้องเป็นลักษณะกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำน  
ตำมควำมสำมำรถและศักยภำพของนักศึกษำ เช่น กำรจัดเรียงเอกสำร กำรตรวจเช็ค รวบรวมข้อมูล กำรจัดบอร์ด 
กำรติดต่อประสำนงำน เป็นต้น 
 

4.2 ทุนเงินยืมฉุกเฉิน เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนที่เกิดจำกควำมจ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วน เป็นครั้งครำว 
เกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิตและกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  โดยให้ยืมครั้งละ ไม่เกิน 2,000 
บำท (สองพันบำทถ้วน) ก ำหนดคืนเงินไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันที่ยืม โดยไม่มีดอกเบี้ย    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.3 บริกำรผ่อนผันกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่นักศึกษำที่มีควำมจ ำเป็นด้ำนทุนทรัพย์ในกำรช ำระค่ำธรรมเนียม

ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ  โดยผ่อนผันช ำระได้บำงส่วนและก ำหนดช ำระคืนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด
เป็นครั้งๆ  ทั้งนี้ ต้องช ำระทั้งหมดภำยในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ  นักศึกษำจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภำคกำรศึกษำต่อไปได้ 
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รายชื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

1. ทุนกำรศึกษำ นวมินทรบรมรำชชนนี  
จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 50,000 บำท รวมเป็นเงิน 150,000 บำท 

2. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
จ ำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บำท รวมเป็นเงิน 250,000 บำท 

3. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล 
โรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 4 ทุน ทุนละ 63,800 บำท  
รวมเป็นเงิน 255,200 บำท 

4. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล 
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 63,800 บำท 

5. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ส ำนักวิชำกำรจัดกำร) จ ำนวน 1 ทุน    
รวมเป็นเงิน 145,700 บำท 

6. ทุนกำรศึกษำ โครงกำรกองทุนกำรศึกษำ  
จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 55,000 บำท เป็นเงิน 165,000 บำท และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย    
แม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 202,000 บำท รวมเป็นเงิน 367,000 บำท 

7. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) 
จ ำนวน 11 ทุน รวมเป็นเงิน 1,604,000 บำท 

8. ทุนกำรศึกษำ พระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำร ีจ ำนวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 72,500 บำท 

9. ทุนกำรศึกษำพระรำชทำน "โครงกำรบัณฑิตคืนถิ่น" จ ำนวน 8 ทุน ทุนละ 60,000 บำท  
รวมเป็นเงิน 480,000 บำท 

10. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขำดแคลนในพระบรมรำชินูปถัมภ์  
จ ำนวน 7 ทุน รวมเป็นเงิน 84,000 บำท 

11. ทุนพระรำชทำนกำรศึกษำสงเครำะห์ มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์     
จ ำนวน 9 ทุน ทุนละ 30,000 บำท รวมเป็นเงิน 270,000 บำท 
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รายชื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประจ าปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 
12. ทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง เพ่ือนักศึกษำโครงกำร บุตร - ธิดำ พนักงำนโครงกำร

พัฒนำดอยตุงฯ จ ำนวน 8 ทุน รวมเป็นเงิน 583,000 บำท 
13. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงในพระบรมรำชูปถัมภ์  

จ ำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 110,000 บำท 
14. ทุนกำรศึกษำ สิรินธรเพื่อนักศึกษำในท้องถิ่นทุรกันดำร มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  

จ ำนวน 31 ทุน ทุนละ 55,000 บำท เป็นเงิน 1,705,000 บำท 
15. ทุนกำรศึกษำสิรินธรฯ หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล โครงกำร " คืนป่ำ คืนชีวิต  

ให้เมืองน่ำน" จ ำนวน 17 ทุน ทุนละ 124,000 บำท เป็นเงิน 2,108,000 บำท 
16. ทุนกำรศึกษำสิรินธรฯ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 200 ทุน ทุนละ 6,000 บำท  

เป็นเงิน 1,200,000 บำท 
17. ทุนกำรศึกษำ โครงกำรผลิตพยำบำลเพื่อพัฒนำสุขภำพประชำชนในจังหวัดชำยแดนตำมรอย-

สมเด็จย่ำ  จ ำนวน 5 ทุน รวมเป็นเงิน 545,200 บำท 
18. ทุนกำรศึกษำ เฉลิมรำชกุมำรี จ ำนวน 9 ทุน ทุนละ 55,000 บำท เป็นเงิน 495,000 บำท และ

ทุนกำรศึกษำ จำกมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 9 ทุน เป็นเงิน 418,000 บำท 
รวมเป็นเงิน 913,000 บำท 

19. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธสิมเด็จพระสังฆรำช (วำสนมหำเถระ) 
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 20,000 บำท 

20. ทุนกำรศึกษำ กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พลต ำรวจเอกเภำ สำรสิน 
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 12,000 บำท 

21. ทุนกำรศึกษำ กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ คุณแม่บุญฟุ้ง  ศิริชนะ 
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 12,000 บำท 

22. ทุนกำรศึกษำ กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ วปรอ.366 
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 12,000 บำท 
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รายชื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประจ าปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 
23. ทุนกำรศึกษำ กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ ไกรสร - บุษกร จันศิริ  

จ ำนวน 10 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 120,000 บำท 
24. ทุนกำรศึกษำ กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จ ำกัด 

จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 12,000 บำท 
25. ทุนกำรศึกษำรำยปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 4 ทุน ทุนละ 20,000 บำท รวมเป็นเงิน 80,000 บำท 
26. ทุนกำรศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ท่ีได้รับผลกระทบจำกควำมไม่สงบฯ 

จ ำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 100,000 บำท 
27. ทุนกำรศึกษำ ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  

จ ำนวน 32 ทุน ทุนละ 146,000 บำท รวมเป็นเงิน 4,672,000 บำท 
28. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชำ  

จ ำนวน 8 ทุน ทุนละ 60,000 บำท รวมเป็นเงิน 480,000 บำท 
29. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์  

จ ำนวน 10 ทุน ทุนละ 120,000 บำท รวมเป็นเงิน 1,200,000 บำท 
30. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิวิบุลอำยุรเวท  

จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 18,000 บำท รวมเป็นเงิน 36,000 บำท 
31. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิชิน โสภณพนิช  

จ ำนวน 17 ทุน รวมเป็นเงิน 588,000 บำท 
32. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิหอกำรค้ำอเมริกันในประเทศไทย  

จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บำท รวมเป็นเงิน 50,000 บำท 
33. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคำรวคุณ จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 90,000 บำท 
34. ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์  

จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 9,000 บำท และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 1 ทุน 
เป็นเงิน 3,000 บำท รวมเป็นเงิน 12,000 บำท 
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รายชื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประจ าปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 
35. ทุนพระรำชทำน ช่วยเหลือกำรศึกษำเด็กยำกจน โดยสมำคมสภำสังคมสงเครำะห์ฯ จ ำนวน 1 ทุน 

เป็นเงิน 6,500 บำท และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 5,500 
บำท รวมเป็นเงิน 12,000 บำท 

36. ทุนกำรศึกษำ นิธิองค์พระปฐมเจดีย์ จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 6,500 บำท 
และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 5,500 บำท  
รวมเป็นเงิน 12,000 บำท 

37. ทุนกำรศึกษำ สมำคมเพื่อนชุมชน  
จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 70,000 บำท รวมเป็นเงิน 140,000 บำท 

38. ทุนกำรศึกษำ สิงห์ปำร์ค เชียงรำย  
จ ำนวน 40 ทุน ทุนละ 60,000 บำท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บำท 

39. ทุนกำรศึกษำ บริษัท ที ไอ พี เอส จ ำกัด  
จ ำนวน 100 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 1,200,000 บำท 

40. ทุนกำรศึกษำ คุณทวิช เตชะนำวำกุล  
จ ำนวน 25 ทุน รวมเป็นเงิน 792,000 บำท 

41. ทุนกำรศึกษำ บริษัท ดัชมิลล์ จ ำกัด  
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 356,600 บำท 

42. ทุนกำรศึกษำ บริษัท น ้ำมันปิโตรเลียมไทย จ ำกัด  
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 40,000 บำท  

43. ทุนกำรศึกษำ เครือเจริญโภคภัณฑ์  
จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บำท รวมเป็นเงิน 90,000 บำท 

44. ทุนกำรศึกษำ บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ำกัด 
จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บำท เป็นเงิน 20,000 บำท 
และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,000 บำท เป็นเงิน 4,000 บำท 
รวมเป็นเงิน 24,000 บำท 



12 
 

 
 

 
รายชื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประจ าปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 
45. ทุนกำรศึกษำ บริษัท กรุงไทยกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 

จ ำนวน 5 ทุน ทุนละ 45,000 บำท รวมเป็นเงิน 225,000 บำท 
46. ทุนกำรศึกษำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  

จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บำท เป็นเงิน 20,000 บำท 
และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,000 บำท เป็นเงิน 4,000 บำท 
รวมเป็นเงิน 24,000 บำท 

47. ทุนกำรศึกษำ บริษัท เพอเฟ็ค เน็ทเวิค แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 
จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 36,000 บำท  

48. ทุนกำรศึกษำ คุณเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ  
จ ำนวน 8 ทุน ทุนละ 30,000 บำท รวมเป็นเงิน 240,000 บำท 

49. ทุนกำรศึกษำ คุณนงลักษณ์ หวังสงวนกิจ  
จ ำนวน 5 ทุน รวมเป็นเงิน 60,000 บำท  

50. ทุนกำรศึกษำ รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงวัชรี จังศิริวัฒนธ ำรงค์  
จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 24,000 บำท 

51. ทุนกำรศึกษำ คุณผำสุข  รักษำวงศ ์
จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 36,000 บำท 

52. ทุนกำรศึกษำ คุณนวนิธิ จันทร์ศรีชวำลำ  
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 100,000 บำท 

53. ทุนกำรศึกษำ คุณนิภำพรรณ เจียงกิจรุ่งโรจน์ 
จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 36,000 บำท 

54. ทุนกำรศึกษำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชยำพร วัฒนศิริ 
จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 24,000 บำท 
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รายชื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประจ าปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 
55. ทุนกำรศึกษำ รองศำสตรำจำรย์ ดร. นันทนำ คชเสนี  จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บำท     

เป็นเงิน 20,000 บำท และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 2 ทุน                
ทุนละ 2,000 บำท เป็นเงิน 4,000 บำท รวมเป็นเงิน 24,000 บำท 

56. ทุนกำรศึกษำ ศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ วงศ์เกษมจิตต์ 
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บำท และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 1 ทุน 
เป็นเงิน 2,000 บำท  รวมเป็นเงิน 12,000 บำท 

57.  ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ ดร.ประภัสสร ด ำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์  
จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บำท  รวมเป็นเงิน 24,000 บำท 

58. ทุนกำรศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ เดชำทัย  
จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บำท  รวมเป็นเงิน 24,000 บำท 

59. ทุนกำรศึกษำ นรำดิศร 
จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 24,000 บำท 

60. ทุนกำรศึกษำ คุณสธน เหล่ำรุ่งโรจน์ 
จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 24,000 บำท 

61. ทุนกำรศึกษำ คุณสมำรัฐ มหำปิยศิลป์  
จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 24,000 บำท 

62. ทุนกำรศึกษำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สรบุศย์  รุ่งโรจน์สุวรรณ  
จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 36,000 บำท 

63. ทุนกำรศึกษำ สมำคมนักศึกษำเก่ำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
จ ำนวน 5 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 60,000 บำท 

64. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ ดร.ปิยธิดำ เพียรลุประสิทธิ์  
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 12,000 บำท 

65. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ ดร. แพทย์หญิงสุลัคณำ น้อยประเสริฐ 
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 12,000 บำท 
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รายชื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประจ าปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 
66. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ ดร.วิทยำ กระจำยศรี  

จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บำท   
และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 2,000 บำท รวมเป็นเงิน 12,000 บำท 

67. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยำมงคล 
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 12,000 บำท 

68. ทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ ดร.ธนิษฐำ  รัศมีเจริญ  
จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 24,000 บำท 

69. ทุนกำรศึกษำ คุณกัญญำภัค  พุทธรักษำ 
จ ำนวน 4 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 48,000 บำท 

70. ทุนกำรศึกษำ กอล์ฟกำรกุศล มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  
จ ำนวน 50 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 600,000 บำท 

71. ทุนกำรศึกษำ โครงกำร “หน่ึงปี หน่ึงพัน หนึ่งวันเกิด เพ่ือน้อง มฟล.”  
จ ำนวน 20 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 240,000 บำท 

72. ทุนกำรศึกษำ ผ้ำป่ำเพื่อทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
จ ำนวน 10 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 120,000 บำท 

73. ทุนกำรศึกษำ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำกัด 
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บำท 
และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 2,000 บำท รวมเป็นเงิน 12,000 บำท 

74. ทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  
จ ำนวน 74 ทุน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นเงิน 888,000 บำท 

75. ทุนกำรศึกษำ คุณอนันต์ ภูเพ็งใจ 
จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บำท และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 2,000 
บำท รวมเป็นเงิน 12,000 บำท 
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รายชื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประจ าปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 
76. ทุนกำรศึกษำ คุณอัยมี่ รัตนะ 

จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บำท และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  
จ ำนวน 2,000 บำท รวมเป็นเงิน 12,000 บำท 

77. ทุนกำรศึกษำ บริษัท ไทยเทพรส จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 
จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บำท เป็นเงิน 20,000 บำท  
และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,000 บำท เป็นเงิน 4,000 บำท  
รวมเป็นเงิน 24,000 บำท 

78. ทุนกำรศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณนิภำ ดอกไม้งำม จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บำท 
และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 2,000 บำท รวมเป็นเงิน 12,000 บำท 

79. ทุนกำรศึกษำ คุณชวลิต สุธรรมวงศ์ จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บำท และทุนกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 2,000 บำท รวมเป็นเงิน 12,000 บำท 

80. ทุนกำรศึกษำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดระเบียงช่ำง จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 12,000 บำท 
81. ทุนกำรศึกษำ เยำวชนไทยในวันพรุ่งนี้ จ ำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บำท  

รวมเป็นเงิน 250,000 บำท 
82. ทุนกำรศึกษำ นักศึกษำต่ำงชำติ (Full Scholarship) จ ำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 644,370 บำท 
83. ทุนกำรศึกษำ นักศึกษำต่ำงชำติ (Partial Scholarship) จ ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 39,000 บำท  
84. ทุนกำรศึกษำ สนับสนุนนักศึกษำผู้มีจิตอำสำ จ ำนวน 6 ทุน รวมเป็นเงิน 48,000 บำท 
85. ทุนกำรศึกษำ สนับสนุนทำงกำรศึกษำนักศึกษำพิกำรในระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน 22 ทุน  

เป็นเงิน 1,241,380 บำท และทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 19 ทุน   
เป็นเงิน 332,000 บำท รวมเป็นเงนิ 1,573,380 บำท 

86. โครงกำรทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 5 ทุน ทุนละ 40,000 บำท 
รวมเป็นเงิน 200,000 บำท และทุนกำรศึกษำ จำกมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 1 ทุน เป็น
เงิน 68,000 บำท รวมเป็นเงิน 268,000 บำท 
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ข้อปฏิบัติส าหรับนักศึกษาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

1. รำยงำนตัวเพื่อรับทุนกำรศึกษำ ตำมก ำหนดเวลำ 

2. ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเพื่อให้ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ท่ีเจ้ำของทุนกำรศึกษำก ำหนด 

3. ประหยัด อดออม ใช้จ่ำยเงินทุนกำรศึกษำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดท ำบัญชีกำรใช้จ่ำยเงิน
ทุนกำรศึกษำ 

4. ประพฤติปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบของมหำวิทยำลัย และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้กับนักศึกษำอื่นๆ 

5. เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยอย่ำงสม ่ำเสมอ 

6. เขียนจดหมำยขอบคุณ  เล่ำประวัติ กำรเรียน หรือเรื่องต่ำงๆ เพื่อแสดงควำมกตัญญู
ต่อเจ้ำของทุน รำยงำนผลกำรศึกษำ ทุกภำคกำรศึกษำ  และส่งบัตรอวยพรในโอกำสวันส ำคัญประจ ำปี 
เทศกำลต่ำงๆ หรือวันพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร หน่วยงำนท่ีให้ทุนกำรศึกษำ 

7. ท ำงำนเพื่อฝึกประสบกำรณ์ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ไม่น้อยกว่ำ 
30 ชั่วโมงต่อภำคเรียน (60 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ) และรำยงำนผลเพื่อเก็บเป็นข้อมูลท่ีส่วนพัฒนำ
นักศึกษำประจ ำทุกสิ้นภำคกำรศึกษำ 

8. ส่งรำยงำนผลกำรเรียนและรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินทุนกำรศึกษำ ทุกภำคกำรศึกษำที่
ฝ่ำยทุนกำรศึกษำ ส่วนพัฒนำนักศึกษำ         

9. ติดตำมข่ำวสำร ประกำศต่ำงๆ ของฝ่ำยทุนกำรศึกษำ และของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง
และสม ่ำเสมอ  

10. นักศึกษำทุนกำรศึกษำที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยนักศึกษำ หรือพบว่ำนักศึกษำใช้เงิน
ทุนกำรศึกษำไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ คณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำลดจ ำนวน เงินทุนกำรศึกษำ หรือตัดสิทธิ์
กำรได้รับทุนกำรศึกษำ 

 



 
 

 
 
การบริจาค 
1. สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ งำนทุนกำรศึกษำ ฝ่ำยสวัสดิกำรนักศึกษำ  

ส่วนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง    
333 หมู่ 1 ต.ท่ำสุด  อ.เมือง จ.เชียงรำย 57100   
โทรศัพท์ 0 5391 6186 หรือ 0 5391 6187 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ scholarship.sdad@mfu.ac.th 
 

2. กำรบริจำคโดยตรง สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก 
ธนำคำรกรุงเทพ สำขำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  672-0-011709-9   
ชื่อบัญช ีมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง (เงินบริจำคเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ)  
และส่งส ำเนำกำรฝำก/โอนเงิน ไปที่มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  
ตำมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ข้ำงต้น 
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พระราชด ารัสของสมเด็จย่า 

“ที่ท าไปก็เพราะ 

ตัวเองมีมากกว่าเขา 

เมื่อใช้พอแล้วก็ ช่วยคนอื่น 

ตามความสามารถ 

ตามหลักเมตตากรุณา” 
 

ที่มำ : ธนำคำรจิตอำสำ 

 

พระราชด ารัสในหลวง รัชกาลที่ 9 
...คุณธรรมข้อหนึ่ง... 

ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทย 

ก็คือ... “การให้” 

การให้นี้...ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม 

เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง 

เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างส าคัญ ระหว่างบุคคลกับบุคคล 

และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ด้วยความสามัคคีธรรม... 
 

พระรำชด ำรัส เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวำคม 2545 
 

จัดพิมพ์โดย หน่วยผลิตสื่อสิ่งพมิพ์และเอกสำรกลำง มหำวทิยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 


