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ภาพขาว เลาเร่อง///////////////////////////////////////////////////////

มฟล. ทูลเกลาฯ ถวายดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

 มฟล.ทูลเกลาฯ ถวายดุษฎีบัณฑิตแดสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สาขาวิชาภาษาจีน
 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
(มฟล.) เปดเผยวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคในการพระราชทานปริญญาบัตร 
แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  แมฟาหลวง ประจําปการ
ศึกษา 2554 ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556  ณ หอประชุมสมเด็จยา 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จํานวน 1,860 คน ในการน้ี สภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในสาขาวิชาภาษาจีน ดวยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ ทางดานภาษาจีน และทรงใชความรอบรูน้ันเพ่ือ
พัฒนาความสัมพันธอันม่ังคงระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปนท่ีประจักษแกชาวไทย-จีน และวงวิชาการอยาง
กวางขวาง นอกจากน้ีสภามหาวิทยาลัยฯมีมติมอบปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแกผูทรงคุณวุฒิ คือ นายประมนต สุธีวงศ 
สาขาบริหารธุรกิจ, นายสุรินทร พิศสุวรรณ สาขาสังคมศาสตร 
และ นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ สาขานิติศาสตร และมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติตุงทองคํา แด รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง และเข็มเกียรติคุณ

ผูสนับสนุนการกอต้ังศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
ไดแก นายไกรสร จันศิริ, นายจูน วนวิทย, นายชัย โสภณพนิช,
นายประเสริฐ พุงกุมาร, นายสงคราม ชีวประวัติดํารงค, นายสุเมธ
ตันธุวนิตย และนายสันติ ภิรมยภักดี ท้ังยังมีบัณฑิตไดรับเหรียญ
รางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเดนจํานวน 19 ราย ในโอกาสน้ี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราโชวาทความวา “ความเจริญม่ันคงของสังคมและชาติบานเมือง 
ยอมเกิดจากปจจัยหลายอยางประกอบสงเสริมกัน แตปจจัยสําคัญ
ท่ีสุด คือทรัพยากรบุคคลท่ีดีมีคุณภาพ ดวยเหตุน้ี ทุกประเทศจึง
จําเปน ตองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหมีความรูในหลักวิชา และ
มีความสามารถท่ีจะนําความรูไปปรับใชในกิจการงาน ตลอดจน
สามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางผาสุกราบร่ืน 
บัณฑิตท่ีมาประชุมพรอมกัน ณ ท่ีน้ี ถือไดวาเปนทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีคุณคาของชาติบานเมือง เพราะทุกคน ไดผานการศึกษาอบรม
มาดวยดีแลวท้ังโดยทางตรงและทางออม ทางตรง คือการเลาเรียน
จาก ครูอาจารยและศึกษาจากตํารับตําราตางๆ สวนทางออม คือ
การเรียนรูจากประสบการณท่ีไดอยูรวมกับผูอ่ืนท้ังในมหาวิทยาลัย
และในชุมชน หากแตละคนจะไดต้ังใจพยายาม นําความรูท่ีไดรับ
จาก การศึกษาเรียนรูท้ังน้ี ไปปรับใชใหเปนประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตและประกอบกิจการงาน ก็ม่ันใจไดวา บานเมืองเราจะมีความ
ผาสุกม่ันคงและเจริญกาวหนาย่ิงๆ ข้ึนตลอดไป”
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คนดี มฟล.////////////////////////////////////////////////////////

 นายมนูญ หะยีเมาะลอ นักศึกษาสํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีประยุกต ช้ันปท่ี 1 ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยกลุมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชน

ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ ใหเขารับพระราชทาน รางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ ป 2555 ในสาขาพัฒนาเยาวชน บําเพ็ญประโยชนและ

สงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน จากพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายา  ภายใตการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติประจําป 

2555 ณ ศูนยเยาวชนไทย-ญ่ีปุน กรุงเทพฯ เม่ือเร็วๆน้ี

          การใหรางวัลดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือประกาศยกยองสนับสนุนและสรางแรงจูงใจแกผูประกอบคุณงามความดี มีความสามารถ

เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม ตลอดจนการสงเสริมใหเยาวชนมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาชุมชนของตน  นายมนูญ หะยีเมาะลอ เปน 1 ใน 

3 เยาวชนของจังหวัดยะลาท่ีไดรับคัดเลือกใหรับรางวัลแหงคุณงามความดีน้ี
“(ท่ีมา:ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง)

 ทีมนักศึกษาสํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
(มฟล.) โดยมี ดร.กาญจนา วัดละเอียด เปนอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรม 
ไดรวมแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 22 
(Atom Games 22 nd Ladkrabang Games) ณ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ระหวางวันท่ี 17 – 23 มีนาคม 
2556
       สําหรับในปน้ีเปนการเขารวมแขงขันเปนปแรก ซ่ึงทีมนักกรีฑา
ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร สามารถควา 1 เหรียญทอง จากการ
แขงขันว่ิง 400 เมตรหญิง โดย น.ส.ภาวิดาเกตุสังหแกว และ 3 
เหรียญทองแดง จากการแขงขัน ว่ิง 200 เมตรชาย 200 เมตรหญิง 
และ 400 เมตรชาย โดย นายชัยรักษ ภูอมร น.ส.สุภาวดี คุตะวัน และ
นายสุริยันยสังกล่ิน ตามลําดับ รวม 4 เหรียญ นอกจากเหรียญรางวัล
ท่ีไดมาแลว นักศึกษาสํานักวิชาวิทยาศาสตร มฟล. ยังไดสรางความ
สัมพันธอันดีกับนักศึกษาวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เรียนรู
การทํางานรวมกัน และไดแสดง Spirits ของนักศึกษามฟล.อีกดวย 

(ท่ีมา:ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง)
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คนดี มฟล.////////////////////////////////////////////////////////

 นองต้ัม นายศิริพงษ สูงกลาง นักศึกษาสาขาเทคโนโยลี

มัลติมีเดียและการสรางภาพเคล่ือนไหว ช้ันปท่ี 4 สํานักวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ นําโปรเจคจบการศึกษาสงควารางวัล Finalist 

Prizes 1 ใน 13 ผลงานจากประเทศไทยจากงานASIA DIGITAL ART 

AWARD 2012 ภายใตโครงการ “ไทยแลนด เอนิเมช่ัน คอนเทสต 

จัดโดย อลิอันซ อยุธยา” และตอยอดความรวมมือกับศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) โดยงาน ASIA 

DIGITAL ART AWARD 2012 ถือเปนเวทีประชันฝมือระดับโลกท่ี

สําคัญ จัดติดตอกันมาเปนเวลา 10 ป คณะกรรมการตัดสินลวนเปน

มืออาชีพท่ีมีช่ือเสียงในอุตสาหกรรมเอนิเมช่ันของประเทศญ่ีปุน จีน 

และเกาหลี ในแตละปมีผูสงผลงานเขาประกวดเกือบ 1,000 ผลงาน

จากกวา 10 ประเทศ และยังไมเคยมีผลงานจากประเทศไทยไดรับ

รางวัลจากเวทีน้ีมากอน คร้ังน้ีเปนคร้ังแรก 

 สําหรับต้ัมผลงานช้ินน้ีไมใชผลงานแรกท่ีเขาไดรับรางวัล

เพราะต้ัมเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง(มฟล.) ท่ีสงผล

งานเขาประกวดในเวทีระดับประเทศมาแลวต้ังแตยังเปนนักศึกษา

ช้ันปท่ี 1 โดยผูจัดการประกวดมีท้ังภาครัฐและเอกชน สงผลงาน

ท้ังแบบรายบุคคลและเปนทีม ส่ิงเหลาน้ีลวนเปนขอพิสูจนถึงความ

มุงม่ันท่ีจะพัฒนาฝมือของตนเองและสรางช่ือเสียงใหกับมฟล. มา

โดยตลอด เว็บไซตประกาศรางวัลท่ีประเทศญ่ีปุน: http://adaa.

jp/2012/e/12_list.html ชมผลงาน:http://youtu.be/jvmYd-

WBk2Aw

(ท่ีมา:ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง)

 นักศึกษาเกาหลี “นางสาวยูนฮี ซอย” นักศึกษาช้ันป

ท่ี 4 จากสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สํานักวิชาศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง(มฟล.) ควารางวัลชนะเลิศจากการประกวด

สุนทรพจนอุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิ

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซ่ึงจัดโดยสมาคมนิสิต

เกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยกิจกรรม

ดังกลาวมีนักศึกษาตางชาติท่ีเขามาเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย

ไทยเขารวมประกวด เชน จีน ญ่ีปุน เกาหลี กัมพูชา ฟนแลนด 

อิสราเอล เปนตน ท้ังน้ีการประกวด แบงเปนคร่ึงวันเชา ใหผูเขา

ประกวดกลาวสุนทรพจนคนละ 6 นาที ในหัวขอ“ศิลปาชีพทรง

คิดคน ชวยปวงชนอยูดีกินดี” กอนและชวงบายรอบฉับพลัน ซ่ึง

ผูแขงขันจะทราบหัวขอกอนข้ึนพูดเพียง 3 นาที พูดคนละ 3 นาที

ผูชนะจะไดเงินรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถและเงินรางวัล 20,000 บาท ยุนฮี ซอย เปดเผย

หลังทราบผลการแขงขันคร้ังน้ีวา การเขาประกวดสุนทรพจนภาษาไทย 

ทําใหไดฝกทักษะหลายดาน ท้ังฟงพูดอานและเขียนภาษาไทย

 “การกลาวสุนทรพจนจะตองลงมือหาขอมูลตามหัวขอท่ี

กําหนดมาน้ันดวยตัวเอง กอนจะเรียบเรียงเขียนออกมาเปนคํากลาว

สุนทรพจนกอนจะนําไปฝกพูดใหคลอง และท่ีสําคัญยังทําใหไดเรียนรู

ถึงวัฒนธรรมไทยในแงของความคิดความรูสึกท่ีคนไทยมีตอ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ”

(ท่ีมา:ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง)
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รอบรั้ว มฟล. ///////////////////////////////////////////////////////

มฟล.และมหาวิทยาลัยจากอเมริกา แขงบาสเก็ตบอลเชื่อมสัมพันธ

 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (มฟล.) โดยสวนพัฒนานักศึกษา 

ไดจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล เพ่ือเช่ือมสัมพันธระหวาง

นักศึกษาจากสถาบัน Central Bible College (CBC) เมือง มิสซู

ร่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา กับนักกีฬา ของ มฟล. โดยมีนายวีระชัย 

เจริญจิตติชัย หัวหนาสวนพัฒนานักศึกษา เปนผูจัดการทีม และเชิญ

คณะกรรมการตัดสิน นําโดย อ.บุญเจือ เหลารินทอง จากสมาคมผู

ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล จ.เชียงราย  มารวมตัดสินในการขงขันคร้ัง

น้ีดวย เพ่ือใหการแขงขันดังกลาวเปนส่ือเช่ือมสัมพันธระหวางสถาบัน

ของท้ังสองในดานตางๆตอไปในอนาคต

            Mr. Terry  Waisner หน่ึงในศิษยเกาและอดีตสมาชิก

ของสถาบัน CBC  รวมกับ Mr. Kirk Hanson โคชของสถาบัน CBC 

กลาววา เขาขอบคุณท่ีทางมหาวิทยาลัยใหโอกาสมารวมแขงขัน

เช่ือมสัมพันธกัน เพราะน่ีถือเปนโอกาสอันดี ท่ีอาจไดเช่ือมความ

สัมพันธระหวาง 2 สถาบันตอไปในอนาคต

            ดาน  Mr. Mason Horsley หน่ึงในสมาชิก จากทีมสถาบัน 

central Bible college กลาววา  เขารูสึกยินดีท่ีไดมารวมการแขงขัน

คร้ังน้ี  เพราะเปนการเช่ือมความสัมพันธดานกีฬากับนักศึกษาไทย 

และรูสึกวามหาวิทยาลัยน้ีสวยงาม นาสนใจ แมเราจะมีความแตก

ตางกันระหวางไทยกับตางชาติ แตก็ไมไดเปนอุปสรรค ตอการแขงขัน

ในคร้ังน้ี

            ขณะท่ี บรรยากาศการแขงขันเปนไปอยางสนุกสนาน โดยมี

กองเชียรของท้ังสองฝายมาใหกําลังใจอยูขางสนาม สวนคะแนนการ

แขงขัน สถาบัน Central Bible College สามารถเอาชนะในเกมนี้ 

จากนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ไปดวย 100 ตอ 69 คะแนน 

            โดยหลังจบเกมสการแขงขัน ทางสถาบัน CBC ไดมอบเส้ือ

ทีม ใหกับสวนพัฒนานักศึกษา และทางสวนพัฒนานักศึกษา ก็ได

มอบของท่ีระลึกใหเชนเดียวกัน

(ท่ีมา:ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง)
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รอบรั้ว มฟล. ///////////////////////////////////////////////////////

 สวนพัฒนานักศึกษาจัดทําชองทางการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงท้ังปจจุบันและ
ศิษยเกา พ่ือใชเปนชองทางการประชาสัมพันธขาวสารของมหาวิทยาลัยและขาวสารตางๆ สําหรับนักศึกษา รวมท้ังการพบปพพูดคุย
เพ่ือเช่ือมความสัมพันธระหวางนักศึกษาดวยกันเองและสวนพัฒนานักศึกษา ท้ังน้ีชองทางดังกลาวยังใชเปนเคร่ืองมือในการพูดคุยเพ่ือ
รับฟงปญหาและขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสะทอนถึงความรัก ความคิดถึงของศิษยเกาและศิษย
ปจจุบันท่ีมีตอมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงแหงน้ี
 ท้ังน้ีสามารถเขาใชงานไดท่ี  Face book สวนพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/dev.mfu?fref=ts
Face book ฝายกิจกรรมนักศึกษา https://www.facebook.com/MfuStudentActivity2013?fref=ts

  ึ   ้้้้

เปดตัว Face book ฝายกิจกรรมนักศึกษา

NEW!!
 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ปรับเวลา
การเปดภาคเรียนให ตรงกับสากล เร่ิมปการ
ศึกษา 2557 เพ่ือเตรียมพรอมรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน และใหสอดคลองกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภา
คอ่ืนๆ ท่ัวโลก โดยการปรับเวลาดังกลาวจะเปน
ประโยชนกับนักศึกษาและระบบอุดมศึกษา
ของไทย ซ่ึงในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย
ไดกําหนดวันเปด-ปดภาคเรียน ดังน้ี

ภาคการศึกษาตน
วันเปดเรียน วันจันทรท่ี 25 สิงหาคม 2557
วันสอบกลางภาค วันจันทรท่ี20-วันศุกรท่ี 24 ตุลาคม 2557
วันสุดทายของการเรียนการสอน วันอาทิตยท่ี 14 ธันวาคม 2557
วันสอบปลายภาค วันจันทรท่ี 15-วันศุกรท่ี 26 ธันวาคม 2557
วันปดเรียน วันเสารท่ี 27 ธันวาคม 2557

ภาคการศึกษาปลาย
วันเปดเรียน วันจันทรท่ี 26มกราคม 2558
วันสอบกลางภาค วันจันทรท่ี23-วันศุกรท่ี 27 มีนาคม 2558
วันสุดทายของการเรียนการสอน วันอาทิตยท่ี 17 พฤษภาคม 2558
วันสอบปลายภาค วันจันทรท่ี 18-วันศุกรท่ี 29 พฤษภาคม 
2558
วันปดเรียน วันเสารท่ี 30 พฤษภาคม 2558

ภาคฤดูรอน
วันเปดเรียน วันจันทรท่ี 22 มิถุนายน 2558
วันสุดทายของการเรียนการสอน วันอาทิตยท่ี 2 สิงหาคม 2558
วันสอบปลายภาค วันจันทรท่ี 3 - วันศุกรท่ี 7 สิงหาคม 2558
วันปดเรียน วันเสารท่ี 8 สิงหาคม 2558
วันสุดทายของการ  
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ศึกษาตอ/อาชพอิสระ ///////////////////////////////////

อินโดนีเซียเปดรับเขาคาย Comm TECH ใหเรียนรู IT-ศิลปวัฒนธรรม

 ทุนศึกษาตอระดับปริญญาโทสําหรับนักเรียนตางชาติของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีนโครงการ

น้ีมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงมีทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโทสําหรับนักเรียนตางชาติ (English-Medium Master’s Programs 

Under Xian Jiao Tong University Scholarship) ท่ีตองการไปศึกษาตอในสาขาตางๆ ดังน้ี

  -  Master’s Program of Electronic and Information Engineering

  -  Master’s Program of Power Engineering and Thermal Fluid Science

  -  Master’s Program of Management Science

 -  Master’s Program of Electrical Engineering

 -  Master’s Program of Mechanical Engineering

 -  Master’s Program of Clinical Medicine

ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมและสงใบสมัครไดท่ี http://sie.xjtu.edu.cn:8000/front/ 

ขอบคุณแหลงท่ีมา: http://www.eduzones.com/

 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทยแจงวา Sepuluh Nopember Institute of Technology 

(ITS) จะจัดกิจกรรมคาย “Community and Technological (Comm TECH) Camp Highlight 2013” โดยจัดข้ึนระหวาง

วันท่ี 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2556 ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซียโครงการน้ีเปดโอกาสใหนักศึกษา นักวิชาการและ

นักวิชาชีพในทุกสาขาวิชาจาก 40 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยเขารวมกิจกรรม

 ผูเขารวมกิจกรรมจะไดเรียนรูท้ังความเช่ียวชาญและเทคโนโลยีของ ITS และ รวมกิจกรรมดานวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ไดแก 

การเรียนภาษาอินโดนีเซีย ,ดนตรีและนาฏศิลปพ้ืนบาน,การพัฒนาชุมชน,การเย่ียมชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ และ, กิจกรรมอ่ืนๆ ภายใต

ประเด็นหลัก “Solving Local Problems with Global Knowledge” โดยมีคาใชจายคนละ 1,500 เหรียญ สหรัฐ ผูสนใจสามารถศึกษา

รายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวนโหลดใบสมัครเขารวมกิจกรรมไดต้ังแตวันน้ี–31 กรกฎาคม2556หรือทางเว็บไซต www.international.its.

ac.id ขอบคุณแหลงท่ีมา : http://www.eduzones.com/
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หนวยประสานงานนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สวนพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
๓๓๓ ม.๑ ต.ทาสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
โทรศัพท. ๐-๕๓๙๑-๖๓๗๗ โทรสาร.๐-๕๓๙๑-๖๓๘๐

ชําระคาฝากสงรายเดือน

ใบอนุญาที่ ๒/๒๕๔๒ 

ปท.บานดู

อานวารสาร “สายใยแดง-ทอง” ไดทางเวปไซต    WWW.MFU.AC.TH/DIVISION/AFFAIRS/

ท่ีปรึกษา   รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, นางพรทิพย  ภูติโยธิน รองอธิการบดี,

 รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา รองอธิการบดี,รศ.น.อ.ยุทธนา  ตระหงาน รองอธิการบดี,

 ผศ.น.อ ธงชัย  อยูญาติวงศ รองอธิการบดี, ร.ศ.ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ  รองอธิการบดี

 รศ. ชุษณะ  รุงปจฉิม รองอธิการบดี ,รศ.ดร.เทอด  เทศประทีป ท่ีปรึกษาอธิการบดี

 ผศ.ปริตนา  ประทีปะเสน ท่ีปรึกษาอธิการบดี, อาจารย ดร.สิริรุง  วงศสกุล ผูชวยอธิการบดี

บรรณาธิการ นายวีระชัย  เจริญจิตติชัย

กองบรรณาธิการ สวนพัฒนานักศึกษา

วิธีการชําระหน้ี
 วิธีท่ี 1 แจงความประสงคหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทยของ
ผูกู โดยตองนําเงินเขาบัญชีวันท่ี  5 กรกฎาคม
 วิธีท่ี 2 ชําระหนาเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
 ติดตอชําระเงินคืนกอนครบกําหนด ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป โดยไมตองรอถึง วันท่ี 5 
กรกฎาคม
 ** สําหรับผูกูยืมท่ียังไมพรอมชําระเงินคืนตองมาติดตอแสดงตน เพ่ือขอผอนผันไดท่ี 
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ

สอบถามไดท่ี :  โทร. 02-610-4888 หรือ 02-208-8699
  www.studentioan.or.th

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา กระทวงการคลัง

“กองทุนเงินกู คูการศึกษา
จับจายรูคา ถึงเวลาใชคืน”


