
ใบแจ้งความจ านงร่วมท าบุญ 
ออกใบเสร็จในนาม 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ (ระบุ) 
.......................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
............................................................................................  
ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ...................................................... 
........................................................................................... 

ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ O ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ออกใบเสร็จ     

O ที่อยู่อ่ืน............................................................................. 
........................................................................................... 
โทรศัพท์ ................................. E-mail ............................. 
ร่วมท าบุญโดยวิธ ี
(     )  บริจาคเปน็เงินสด จ านวน .......................... บาท 
(....................................................................................)  
(     )  เช็คสั่งจา่ย ในนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง  
(ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)  จ านวน ......................... บาท  
(..................................................................................) 
 (     )  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขา
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง บัญชสีะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)  
เลขที่บัญชี 672-0-30196-6 
กรณีโอนเงิน โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ 
ฝ่ายสวสัดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
333 หมู่ 1 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย  57100  โทรศัพท์ 0 5391 6186-7 
E-mail : scholarship.sdad@mfu.ac.th 

ก าหนดการ 

พิธีทอดผ้าป่าเพ่ือทุนการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
วันที่  25  กันยายน 2565 

เวลา 09.00 น. 
ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) 
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

* * * * * * * * * * * * * * * 

  เวลา 09.00 น.   พิธีทางศาสนา 

                - ประธานฯ จุดธปูเทียน 
                          บูชาพระรัตนตรัย 

                        - อาราธนาศีล /รับศีล 

                        - พระสงฆ์เจรญิพระพุทธมนต์ 
  เวลา 09.45 น.   - ผู้ชว่ยอธิการบดี กล่าวรายงาน 

                       - พิธีกรน ากล่าวค าถวายผ้าป่า 
                         เพ่ือทุนการศึกษา 

                       - ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า 

    - ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
                       - พระสงฆ์อนุโมทนา 

                       - ประธานกรวดน ้า /เสร็จพิธี 
  เวลา  11.00  น. - พิธีมอบทุนการศึกษา  
   
 

 
 

 

                             
 
 

 
 
 

     ขอเชิญร่วมท าบุญ 

     ทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

    ประจ าปีการศึกษา 2565 

     วันที่  25  กันยายน  2565 

     เวลา 09.00 น. 

    ณ หอประชุมสมเด็จยา่ (C4) 

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

     อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

 



 

ความเป็นมา 

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา โดย
เปิดรับนักศึกษาผ่านระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ระบบรับ
ตรงทั่วประเทศ และระบบสอบคัดเลือกกลาง ดังนั้น นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ และส่วนใหญ่        
มีฐานะยากจน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ จัดการเรียนการสอน  
ให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      ด้วยเหตุดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดไว้เป็นหลักการว่า 
นักศึกษาที ่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที ่เรียนได้  
จะต้องไม่ออกจากการศึกษาเพราะเหตุแห่งความยากจน โดย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้แสวงหาทุนการศึกษามา
จัดสรรให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีผลการเรียนดี แต่ขาด
แคลน ทุนทรัพย์โดยได้ระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง  
     นอกเหนือจากการระดมทุนจากแหล่งต่างๆแล้วมหาวิทยาลัย
ยังได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษาเพื่อระดมเงินไปจัดสรร
เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีฐานะยากจนอีกด้วย ส าหรับ
ปีการศึกษา 2565 จะจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ในวันที่ 
25 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัย  
แม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมท าบุญตามก าลังศรัทธา
โดยทั่วกัน 
 
 

 
 
 

 

 

คณะกรรมการ 

จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ 
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง (ทุกคน) 

กรรมการ 
ที่ปรึกษาอธิการบดี (ทุกคน)     ผู้ช่วยอธิการบดี (ทุกคน) 
คณบดี (ทุกส านักวชิา)      ผู้อ านวยการ (ทุกคน) 
หัวหน้าส่วน/หัวหน้าโครงการ (ทุกคน)  หัวหน้าฝา่ย (ทุกคน)         
พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง (ทุกคน) 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
ประธานกรรมการอุปถัม์ฝ่ายสงฆ ์

พระพุทธิญาณมนุ ี
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย 

 
 

 

 
ประธานกรรมการอุปถัมภ ์

คุณทวิช เตชะนาวากุล 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟา่หลวง 

คณะกรรมการอุปถัมภ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง (ทุกคน) 
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง (ทุกคน) 
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง (ทุกคน) 
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 
กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ทุกคน) 
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง (ทุกคน) 
นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ประธานสภานักศึกษามหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

****************** 

ภาพกิจกรรมมูลทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


