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             รายงานการจัดสรรทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดย 

งานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและทุนการศึกษาแบบ

ไม่ต่อเน่ือง (ส าหรับ 1 ปีการศึกษา) จากโรงเรียนเดมิและมหาวทิยาลัยแม่โจ ้ที่ได้พิจารณาจัดสรร

ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่,มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  

เฉลิมพระเกียรต ิและมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศกึษาจากภาครัฐ

และภาคเอกชน บริษัทต่าง ๆ มูลนิธิ  ศิษย์ เก่าแม่โจ้  และบุคคลทั่วไป เพื่อน ามาจัดสรร

ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

เล่าเรียน มีความมุ่งมั่นในการเรียน มีจิตอาสา และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย 

จัดขึ้น  นอกจากนี้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ จนส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และรายงานฉบับนี้เป็นการน าเสนอผลการด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2559 ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการจัดสรรทุนการศึกษา  เพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาและรวบรวมขอ้มูลด้านทุนการศึกษาอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนตอ่ไป 
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และมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร ประจ าปีการศกึษา 2558-2559 
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 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิและมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
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ภาคผนวก 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1144/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร

ทุนการศึกษา 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1331/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร

ทุนการศึกษา 

- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

- รายงานข้อมูลนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

- สรุปการสนับสนุนทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการจัดสรรทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕59 



 

 

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

ทุนการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้มอบหมายใหง้านแนะแนว กองแนะแนว และศษิย์เก่าสัมพันธ์ มีบริการ

ด้านทุนการศึกษา ได้ขอรับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทต่าง ๆ 

มูลนิธิ ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป เพื่อน ามาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีฐานะ

ยากจน มีความมุ่งมั่นในการเรียน มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีความประพฤติ

เรียบร้อย รวมทั้งการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  

โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้

ก าหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงขัน้ตอนการขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ส่วนกลาง) 

ด าเนนิการโดย งานแนะแนว กองแนะแนว และศษิย์เก่าสัมพันธ์ 
 

1. ระดับทุนการศึกษา  

ทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นักศึกษา แบ่งออกเป็น  2 ระดับ ดังนี้ 

1.1. ระดับปริญญาตรี  มีทั้ งทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและมี เงื่ อนไขของแหล่ง

ทุนการศึกษา และทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง (ให้ปีเดียว) ด าเนินการโดย งานแนะแนว กองแนะแนว  

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 385 ทุน เป็นเงินจ านวน 7,750,800 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น

แปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้ 
  

ระดับ จ านวน (ทุน) จ านวนเงนิ (บาท) 

1. ปริญญาตรี 385 7,750,800 

รวมทั้งหมด 385 7,750,800 

             (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
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ประกาศรับ
สมัคร

ทุนการศึกษาให้
คณะ/วิทยาลัย/
ม.แม่โจ้-แพร่ฯ/
ม.แม่โจ้-ชุมพร 
เพื่อเผยแพร่ให้
นักศึกษทราบ 

(30 วัน)

คณะกรรมการ
ทุนการศึกษา
ด าเนินการ

พิจารณาสอบ
สัมภาษณ์และ

คัดเลือก
นักศึกษาที่มา
สมัครขอรับ
ทุนการศึกษา 

(7 วัน)

คณะกรรมการ
ทุนการศึกษา
ด าเนินการ

พิจารณาสอบ
สัมภาษณ์และ

คัดเลือก
นักศึกษา

(7 วัน)

ประกาศ
รายชื่อ

นักศึกษาที่
ผ่านการ

คัดเลอืกและ
ได้รับทุน
การศึกษา 
(5 วัน)

ขออนุมัติ
เบิกเงิน

ทุนการศึกษา
ตามขั้นตอน 

(20 วัน)

นักศึกษามา
ติดต่อขอรับเงิน
ทุนการศึกษา
จากงาน
แนะแนว 

กองแนะแนวฯ



 

 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

ปี 2558 ปี 2559

5,380 4,880 

448 535 

กราฟเปรียบจ านวนนักศกึษาทั้งหมด นักศกึษาที่สมัครขอรับ

ทุนการศกึษา และนักศึกษาได้รับทุนการศกึษา ปีการศกึษา 2558-

2559

นักศึกษาทั้งหมด

สมัครขอรับทุน

ได้รับทุน

 

1.2. ระดับปริญญาโท  ด าเนินการโดยบัณฑติวิทยาลัย  

2. ประเภทนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1. นักศึกษาใหม่ (ช้ันปีที่ 1) จ านวน 84 ราย เป็นเงินจ านวน 1,921,000 บาท 

 (หนึ่งลา้นเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

2.2. นักศึกษาเก่า (ช้ันปีอื่น ๆ) จ านวน  301 ราย เป็นเงินจ านวน 5,829,800 บาท 

 (หา้ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

   (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

3. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาและจ านวน

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากงานแนะแนว กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์  จ าแนกตามปี

การศึกษา 2558-2559 
 

ปีการศึกษา 

จ านวนนักศกึษา

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักศกึษาที่ 

สมัครขอรับ

ทุนการศึกษา (คน) 

จ านวนนักศกึษา

ได้รับทุนการศึกษา 

(คน) 

คดิเป็นร้อยละ 

(คิดจากจ านวน

นักศกึษาทั้งหมด) 

2558 5,386 448 348 6.46 

2559 4,880 535 385 7.89 
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ประเภทนักศึกษา จ านวน (ราย) จ านวนเงนิ (บาท) 

1. นักศึกษาใหม่ (ช้ันปีที่ 1) 84 1,921,000 

2. นักศึกษาเก่า (ช้ันปีอื่น ๆ) 301 5,829,800 

รวมทั้งหมด 385 7,750,800 



 

 

4. สรุปเงินบริจาคทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ส่วนกลาง) ที่จัดสรรให้แก่คณะ/

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจ าปี

การศึกษา 2558-2559 ด าเนินการโดยงานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จ านวน 348 คน เป็นเงินจ านวน 

6,511,500 บาท (หกล้านหา้แสนหน่ึงหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จ านวน 385 คน เป็นเงินจ านวน 

7,750,500 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหา้หมื่นหา้ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

คณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 

จ านวนนักศกึษาที่ได้รับทุน จ านวนเงนิที่ได้รับการจัดสรร 

ปี 

2558 

ปี  

2559 

เพิ่ม/

ลด 

ปี 2558 ปี  2559 เพิ่ม/ลด 

1. บริหารธุรกิจ 82 61 -21 1,829,500 1,371,000 -458,000 

2. ผลติกรรมการเกษตร 32 100 28 613,000 2,296,300 1,683,300 

3. เศรษฐศาสตร์ 18 21 3 389,500 458,000 419,500 

4. วิทยาศาสตร์ 61 39 -18 975,000 670,000 -305,000 

5. วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 10 29 19 139,500 599,000 459,500 

6. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 15 17 2 265,500 349,000 83,500 

7. สถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบสิ่งแวดล้อม 
13 5 -8 202,500 71,000 -131,500 

8. พัฒนาการท่องเที่ยว 17 13 -4 318,000 372,000 54,000 

9. สารสนเทศและการสื่อสาร 21 4 -17 431,000 42,000 -389,000 

10. เทคโนโลยีการประมงและ 

ทรัพยากรทางน้ า 
11 13 2 189,000 125,000 -64,000 

11. ศลิปศาสตร์ 2 18 16 24,000 297,000 273,000 

12. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 28 24 -4 387,000 313,000 74,000 

13. วิทยาลัยพลังงานทดแทน 11 9 -2 167,000 199,000 32,000 

14. แมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 22 21 1 475,500 408,500 -67,000 

15. แมโ่จ้-ชุมพร 5 11 6 105,000 180,000 75,000 

รวม 348 385 37 6,511,500 7,750,800 1,239,300 
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กราฟแสดงการเปรียบเทยีบจ านวนนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ส่วนกลาง) ระหว่างปีการศึกษา 2558-2559
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กราฟแสดงการเปรียบเทยีบจ านวนเงนิทุนการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ส่วนกลาง) ระหว่างปีการศึกษา 2558-2559

ปี 2558

ปี 2559



 

 
 

การเปรียบเทยีบเงนิบริจาคทุนการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 
 

รายการ 
จ านวนทุนการศึกษา (ทุน) จ านวนเงนิทุนการศึกษา (บาท) 

ปี 2558 ปี 2559 เพิ่ม(ลด)% ปี 2558 ปี 2559 เพิ่ม(ลด)% 

จ านวนทั้งหมด 348 385 11.63 6,511,500 7,750,800 19.03 
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ปี 2558 ปี 2559

348

385

กราฟแสดงจ านวนทุนการศึกษา ปีการศกึษา 2558-2559

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2558

6,511,500 

ปี 2559

7,750,800 

กราฟแสดงจ านวนเงนิทุนการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2558-2559

ปี 2558

ปี 2559



 

 

5. การเปรียบเทยีบจ านวนแหล่งทุนการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน และจ านวน

เงินทุนการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 ด าเนินการโดยกองแนะแนว และศิษย์เก่า

สัมพันธ์  
 

แหล่ง 

ทุนการศึกษา 

จ านวนแหล่งทุน  

(แหล่ง) 

จ านวนนักศึกษา 

ที่ได้รับทุน (คน) 

จ านวนเงนิทุนการศึกษา  

(บาท) 

ปี 

2558 

ปี 

2559 

เพิ่ม

(ลด) 

ปี 

2558 

ปี 

2559 

เพิ่ม

(ลด) 

ปี  

2558 

ป ี

2559 

เพิ่ม(ลด) 

1. เอกชน/

บรษิัท 

9 12 3 55 61 6 945,000 1,308,800 363,8000 

2. กองทุน 

ต่าง ๆ 

3 4 1 44 46 2 264,000 287,000 23,000 

3. หน่วยงาน

รัฐ/วิสาหกจิ 

11 11 - 97 95 -2 3,095,000 2,837,000 -258,000 

4. มูลนธิิต่าง ๆ 

/ชมรม 

18 19 1 85 114 29 1,415,500 2,513,500 1,098,000 

5. ศิษย์เกา่ 

แม่โจ ้

3 6 3 11 20 9 89,000 173,500 84,500 

6. ส่วนบุคคล 28 32 4 56 49 -7 1,372,000 631,000 -741,000 

รวมท้ังสิ้น 72 84 12 348 385 37 6,511,500 7,750,800 1,239,300 
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6. ประเภททุนการศึกษา ทุนการศึกษา แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

6.1. ทุนการศึกษาแบบต่อเน่ือง และมีเงื่อนไขของแต่ละทุนการศึกษา  

จ านวน 326 ทุน เป็นเงินจ านวนทั้งสิน้ 7,747,300 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปด

หมื่นหกพันสามรอ้ยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 บริษัท  บุญรอด  บริวเวอรี ่ จ ากัด 16 25,000 400,000 ต่อปีการศึกษา 

2 บริษัท  เทสโก้ โลตัส จ ากัด 7 15,000 105,000 ต่อปีการศึกษา 

 “มูลนิธิเทสโก ้ เพื่อนิสตินักศกึษามหาวิทยาลัย”     

3 บริษัท  ดาสโก้  จ ากัด 10 12,000 120,000 ต่อปีการศึกษา 

4 บริษัท  พีเอ็มพี มอเตอร์  โปรดักส์ จ ากัด 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

5 บริษัท  กรุงไทยการไฟฟ้า  จ ากัด 3 40,000 120,000 ต่อปีการศึกษา 

6 บริษัท เจริญโภคภัณฑโ์ปรดิ๊วส์ จ ากัด 10 15,000 150,000 ต่อปีการศึกษา 

 กลุ่มธุรกิจครบวงจร (ข้าวโพด) (ปริญญาตรี)     

7 บริษัท คาโอ อนิดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 1 8,000 8,000 ต่อปีการศึกษา 

8 บริษัท เอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 8 10,000 80,000 ต่อปีการศึกษา 

9 บริษัท น้ ามันปิโตเลียมไทย จ ากัด 1 40,000 40,000 ต่อปีการศึกษา 

10 บริษัท เจริญโภคภัณฑโ์ปรดิ๊วส์ จ ากัด 1 163,800 163,800 ตลอดหลักสูตร 

 กลุ่มธุรกิจครบวงจร (ข้าวโพด)     

 “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่     

 ราชอาณาจักรกัมพูชา” (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)     

12 องค์การส าหรับเด็กผู้หญิง (PLAN) 1 100,000 100,000 ตลอดหลักสูตร 

13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 1 10,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

14 นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระเทพ 1 100,000 100,000 ต่อปีการศึกษา 

 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สวก.)     

15 นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระเทพ 4 58,000 232,000 ต่อปีการศึกษา 

 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สวท.)     

16 นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระเทพ 6 53,000 192,000 ต่อปีการศึกษา 

 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สวท.)     
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

17 นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหส์มเด็จ 1 53,000 53,000 ต่อปีการศึกษา 

 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      

 (ครอบครัวประสบภัยภบิัติ)     

18 หอการค้าญี่ปุ่น Jcc'21 st   ระดับปริญญาตรี 10 40,000 400,000 ต่อปีการศึกษา 

  \Century Educational Fund Scholarship        

19 โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศกึษา 21 30,000 630,000 ต่อปีการศึกษา 

 ต่อมหาวิทยาลัย  ระดับปริญญาตรี     

20 เฉลิมราชกุมารี  (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 15 30,000 450,000 ต่อปีการศึกษา 

21 โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน  1 20,000 20,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)     

22 ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 8 35,000 280,000 ต่อปีการศึกษา 

 สยามมกุฎราชกุมาร     

23 โครงการสนับสนุนทางการศกึษาส าหรับนิสิต 9 20,000 180,000 ต่อปีการศึกษา 

 นักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี      

 (ตามใบเสร็จลงทะเบียนจริง)     

24 มูลนิธิเอสซีจี (ทุนขาดแคลน) 8 24,000 192,000 ต่อปีการศึกษา 

25 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม 3 8,000 24,000 ต่อปีการศึกษา 

 ราชินูปถัมภ์(มนข.)     

26 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม 3 6,000 18,000 ต่อปีการศึกษา 

 ราชินูปถัมภ์ (มนข.)     

27 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม 2 7,000 14,000 ต่อปีการศึกษา 

 ราชินูปถัมภ์ (มนข.)     

28 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม 1 10,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

 ราชินูปถัมภ์ (มนข.)     

29 มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 4 10,000 40,000 ต่อปีการศึกษา 

30 มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 3 25,000 75,000 ต่อปีการศึกษา 

31 มูลนิธิปิ่มสาย 4 9,000 36,000 ต่อปีการศึกษา 

32 มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ “เครือเจรญิโภคภัณฑ์” 20 30,000 600,000 ต่อปีการศึกษา 

33 มูลนิธิราชประชานุเคราะหใ์นพระบรมราชินูปถัมภ์ 19 30,000 570,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)     
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

34 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 18 15,000 270,000 ต่อปีการศึกษา 

35 มูลนิธินวิัติไกรฤกษ์ 4 20,000 80,000 ต่อปีการศึกษา 

36 มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 8,000 16,000 ต่อปีการศึกษา 

37 มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแหง่ประเทศไทย 3 40,000 120,000 ต่อปีการศึกษา 

38 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต  บุญศรี วังซ้าย 3 7,000 21,000 ต่อปีการศึกษา 

39 มูลนิธิอานิโนะโมโต๊ะ "โครงการทุนส่งนอ้งเรียนจบ" 1 27,500 27,500 ต่อปีการศึกษา 

40 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนอ าเภอแกลง 1 16,000 16,000 ต่อปีการศึกษา 

41 มูลนิธิรว่มจติต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรม 4 8,000 32,000 ต่อปีการศึกษา 

 ราชินูปถัมภ์     

42 มูลนิธิสรา้งสรรค์เด็ก 2 5,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

43 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  4 60,000 240,000 ต่อปีการศึกษา 

 "โครงการบัณฑติคืนถิ่น"     

44 มูลนิธิทาคาฮาชิ 3 30,000 90,000 ต่อปีการศึกษา 

45 ศษิย์เก่าแมโ่จ้  รุ่น 33 2 6,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

46 ศษิย์เก่าแมโ่จ้  รุ่น 50 เพื่อศษิย์ปัจจุบัน รุ่นที่ 3 2 6,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

47 ศษิย์เก่าแมโ่จ้  รุ่น 50 เพื่อศษิย์ปัจจุบัน รุ่นที่ 4 1 6,000 6,000 ต่อปีการศึกษา 

48 ศษิย์เก่าแมโ่จ้  รุ่น 54 7 10,000 70,000 ต่อปีการศึกษา 

49 พอวดี 10 12,000 120,000 ต่อปีการศึกษา 

50 คุณวิเชยีร ค าศรี 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

51 คุณเยาวลักษณ์   ก ากัดวงศ์ 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

52 คุณมณฑล   จันตราชู 3 12,000 36,000 ต่อปกีารศึกษา 

53 คุณธัญยารัตน์   ภูป่ระดิษฐ์ 3 12,000 36,000 ต่อปีการศึกษา 

54 คุณจรรยาพรรณ   สุทธิพิพัฒน์ 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

55 คุณนริศ   จารุวจนะ 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

56 คุณฑิตพงษ์  พงษ์เภตรารัตน์ 2 12,000 24,000 ต่อปีการศึกษา 

57 คุณสิทธินันท์   ศรเีมอืง 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

58 คุณบุญวัฒน์   อัตชู 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

59 คุณสุภา  พงษ์เภตรารัตน์ 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

60 คุณพรทิพย์ ประจักษ์บรรจง 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

61 คุณกฤติเดช  มังคลรังษี 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 
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ล าดับ
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62 คุณกุลนิษฐ์   ธนากรวัฒนา 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

63 คุณศักดิ์ชัย   สุทธิพิพัฒน์ 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

64 คุณไชยสิทธิ์   วิชชุตานนท์ 2 12,000 24,000 ต่อปีการศึกษา 

65 คุณอรรณพ   โสระเวช 2 12,000 24,000 ต่อปีการศึกษา 

66 คุณศุภวรรณ   วิภารติ 2 12,000 24,000 ต่อปีการศึกษา 

67 คุณชาญวิชย์   ธ ารงศิรริุ่งเรือง 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

68 คุณพรรณี   เชดิไชยพงษ์ 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

69 คุณจินดา   อักษรนุกุล 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

70 คุณโสภณ คุณอุบลศรี  บุณยรัตพันธุ์ 1 38,000 38,000 ต่อปีการศึกษา 

71 คุณเชาว์ เชาว์นะ ศษิย์เก่าแม่โจ ้รุน่ที่ 23 1 10,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

72 คุณด ารหิ์  แสงสนิธุ์ชัย ศิษย์เก่าแมโ่จ้ รุ่น 46 1 56,000 56,000 ต่อปีการศึกษา 

73 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 50,000 100,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ต่อเนื่อง 5 ปี ) งปม.2558     

74 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 40,000 440,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ต่อเนื่อง 4 ปี) งปม.2558     

75 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7 20,000 140,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ต่อเนื่อง 2 ปี) งปม.2558     

76 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 10,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ต่อเนื่อง 5 ปี ) งปม.2559     

77 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 10,000 30,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ต่อเนื่อง 4 ปี ) งปม.2559     

78 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 20,000 20,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ต่อเนื่อง 2 ปี ) งปม.2559     

 รวมทั้งสิ้น 326  7,747,300  
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6.2. ทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเน่ือง (ให้เป็นปีการศึกษา) 

จ านวน   ทุน เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 564,500 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท

ถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) 2 6,000 12,000  

2 กองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษา 30 6,000 180,000  

 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้     

3 กองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษา 3 5,000 15,000  

 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้     

4 กองทุนคุณฉัตร พุ่มทัศน์ 2 6,000 12,000  

5 กองทุนทานิกุจิ 1 20,000 20,000  

6 ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 1 25,000 25,000  

7 ว่าที ่ร.ต.อาจารย์เฉลิมเกียรติ ชวชาติ  1 5,000 5,000  

 แมโ่จ้รุน่ที่ 27     

8 ผอ.ประดิษฐ์ และคุณประนอม เกตุวรภัทรา 1 6,000 6,000  

9 นายแก้วขวัญ วัชโรทัย 1 6,000 6,000  

10 ผูช่้วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด 1 8,000 8,000  

11 ศษิย์เก่าแมโ่จ้บัญชี รุ่น 70 1 6,000 6,000  

12 ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารสะสม  6 6,000 36,000  

 บัญช ี596-2-04978-4     

13 คุณประยูร ค าแสน ศษิย์เก่าแมโ่จ้ รุน่ที่ 42 1 20,000 20,000  

14 คุณครูสมบูรณ์ ศธิราชู 1 10,000 10,000  

15 รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล และนายเฉลิมศักดิ์  1 10,000 10,000  

 ใจสุดา ศษิย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 58     

16 พระภัทรพงษ์ สงวนศักดิ์ 1 6,000 6,000  

17 POMO 9 ศษิย์เก่าแมโ่จ้ รุน่ 56 1 7,500 7,500  

18 โครงการเดอะฮับ และโครงการทานตะวัน คอนโด 2 5,000 10,000  

19 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 10 5,000 50,000  

20 สมาคมศษิย์เก่าแม่โจ้ 6 10,000 60,000  
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

21 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 74 6,000 444,000  

 (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558     

22 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 127 6,000 762,000  

 (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559     

 รวมทั้งสิ้น 274  1,710,500  
 

7. แหล่งทุนการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และจ านวนเงิน

ทั้งหมด 

       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แยกประเภทแหล่งทุนที่ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคเป็น

ทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้  

7.1. เอกชน/บริษัท    

7.1.1. จ านวน  12  แหลง่ทุน   

7.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้ทุน  61  คน 

7.1.3. จ านวนเงินทั้งสิน้ 1,308,800 บาท 

7.2. กองทุนต่าง ๆ  

7.2.1. จ านวน  4  แหลง่ทุน   

7.2.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้ทุน  46  คน 

7.2.3. จ านวนเงินทั้งสิน้ 287,000 บาท 

7.3. หน่วยงานรัฐ/วิสาหกิจ 

7.3.1. จ านวน  11  แหลง่ทุน   

7.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้ทุน  95  คน 

7.3.3. จ านวนเงินทั้งสิน้ 2,837,000 บาท 
 

7.4. มูลนิธิต่าง ๆ /ชมรม 

7.4.1. จ านวน  19  แหลง่ทุน   

7.4.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้ทุน  114  คน 

7.4.3. จ านวนเงินทั้งสิน้ 2,513,500 บาท 

7.5. ศิษย์เก่าแม่โจ ้

7.5.1. จ านวน  6  แหลง่ทุน   

7.5.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้ทุน  20  คน 

7.5.3. จ านวนเงินทั้งสิน้ 173,500 บาท 
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7.6. ส่วนบุคคล 

7.6.1. จ านวน  32  แหลง่ทุน   

7.6.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้ทุน  49  คน 

7.6.3. จ านวนเงินทั้งสิน้  631,000 บาท 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 

7.1. ประเภททุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน/บริษัท จ านวน 12 แหล่งทุน  

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 61 คน เป็นเงินจ านวน 1,308,800 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดพันแปดร้อย

บาทถ้วน) 

ล าดับ

ที่ 
ทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 บริษัท  บุญรอด  บริวเวอรี ่ จ ากัด 16 25,000 400,000 ต่อปีการศึกษา 

2 บริษัท  เทสโก้ โลตัส จ ากัด 7 15,000 105,000 ต่อปีการศึกษา 

 “มูลนิธิเทสโก้  เพื่อนิสตินักศกึษามหาวิทยาลัย”     

3 บริษัท  ดาสโก้  จ ากัด 10 12,000 120,000 ต่อปีการศึกษา 

4 บริษัท  พีเอ็มพี มอเตอร์  โปรดักส์ จ ากัด 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

5 บริษัท  กรุงไทยการไฟฟ้า  จ ากัด 3 40,000 120,000 ต่อปีการศึกษา 

6 บริษัท เจริญโภคภัณฑโ์ปรดิ๊วส์ จ ากัด 10 15,000 150,000 ต่อปีการศึกษา 

 กลุ่มธุรกิจครบวงจร (ข้าวโพด) (ปริญญาตรี)     

7 บริษัท คาโอ อนิดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 1 8,000 8,000 ต่อปีการศึกษา 

8 บริษัท เอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 8 10,000 80,000 ต่อปีการศึกษา 

9 บริษัท น้ ามันปิโตเลียมไทย จ ากัด 1 40,000 40,000 ต่อปีการศึกษา 

10 โครงการเดอะฮับและโครงการทานตะวัน คอนโด 2 5,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

11 บริษัท เจริญโภคภัณฑโ์ปรดิ๊วส์ จ ากัด 1 163,800 163,800 ตลอดหลักสูตร 

 กลุ่มธุรกิจครบวงจร (ข้าวโพด)      

 “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่     

  ราชอาณาจักรกัมพูชา” (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)     

12 องค์การส าหรับเด็กผู้หญิง (PLAN) 1 100,000 100,000 ตลอดหลักสูตร 

 รวมยอด 61  1,308,800  
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7.2. ประเภททุนการศึกษาที่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนต่าง ๆ จ านวน 4 แหล่งทุน 

และจ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 46 คน เป็นเงินจ านวน 287,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

ล าดับ

ที่ 
ทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 กองทุนศาสตราจารย์ ดร.มาเอดะ 10 6,000 60,000 มาจากการ

รวมกองทุน 

มหาวทิยาลัย 

แมโ่จ้ 22 

กองทุน 

ตอ่เป็นปี

การศึกษา 

2 กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์ 2 6,000 12,000 

3.1 กองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษา 30 6,000 180,000 

 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

3.2 กองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษา 3 5,000 15,000 

 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

4 กองทุนทานิกุจิ 1 20,000 20,000 ตอ่ยอดจาก 

     คณะผลิตฯ 

 รวมยอด 46  287,000  
 

7.3. ประเภททุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ/วิสาหกิจ จ านวน 11  

แหล่งทุน และจ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 95 คน เป็นเงินจ านวน 2,837,000 บาท (สองล้านแปดแสนสาม

หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 1 10,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

2.1 นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระเทพ 1 100,000 100,000 ต่อปีการศึกษา 

 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สวก.)     

2.2 นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระเทพ 4 58,000 232,000 ต่อปีการศึกษา 

 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สวท.)     

2.3 นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระเทพ 6 53,000 192,000 ต่อปีการศึกษา 

 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สวท.)     

2.4 นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระเทพ 1 53,000 53,000 ต่อปีการศึกษา 

 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      

 (ครอบครัวประสบภัยภบิัติ)     

3 หอการค้าญี่ปุ่น Jcc'21 st   ระดับปริญญาตรี 10 40,000 400,000 ต่อปีการศึกษา 

   \Century Educational Fund Scholarship        
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4 โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศกึษา 21 30,000 630,000 ต่อปีการศึกษา 

 ต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี     

5 เฉลิมราชกุมารี  (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 15 30,000 450,000 ต่อปีการศึกษา 

6 โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน  1 20,000 20,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)     

7 ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 8 35,000 280,000 ต่อปีการศึกษา 

 สยามมกุฎราชกุมาร     

8 โครงการสนับสนุนทางการศกึษาส าหรับนิสิต 9 20,000 180,000 ต่อปีการศึกษา 

 นักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี     

 (ตามใบเสร็จลงทะเบียนจริง)     

9 ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 1 25,000 25,000 ต่อปีการศึกษา 

10 ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารสะสม 6 6,000 36,000 ต่อปีการศึกษา 

 บัญช ี596-2-04978-4     

11 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 10 5,000 50,000 ต่อปีการศึกษา 

12.1 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 40,000 440,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ต่อเนื่อง 4 ปี) งปม.2558     

12.2 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7 20,000 140,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ต่อเนื่อง 2 ปี) งปม.2558     

12.3 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 10,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ต่อเนื่อง 5 ปี ) งปม.2559     

12.4 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 10,000 30,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ต่อเนื่อง 4 ปี ) งปม.2559     

12.5 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 20,000 20,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ต่อเนื่อง 2 ปี ) งปม.2559     

12.6 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 74 6,000 444,000  

 (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558     

12.7 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 127 6,000 762,000  

 (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559     

 รวมยอด 318  4,504,000  
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7.4. ประเภททุนการศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิต่าง ๆ/ชมรม จ านวน 19 แหลง่ทุน 

และจ านวนนักศกึษาที่ได้รับทุน 114 คน เป็นเงินจ านวน 2,513,500 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสาม

พันสามพันหา้ร้อยบาทถ้วน) 
 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 มูลนิธิเอสซีจี (ทุนขาดแคลน) 8 24,000 192,000 ต่อปีการศึกษา 

2.1 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม 3 8,000 24,000 ต่อปีการศึกษา 

 ราชินูปถัมภ ์(มนข.)     

2.2 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม 3 6,000 18,000 ต่อปีการศึกษา 

 ราชินูปถัมภ์ (มนข.)     

2.3 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม 2 7,000 14,000 ต่อปีการศึกษา 

 ราชินูปถัมภ์ (มนข.)     

2.4 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม 1 10,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

 ราชินูปถัมภ์ (มนข.)     

3 มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ  5 รอบ 4 10,000 40,000 ต่อปีการศึกษา 

4 มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 3 25,000 75,000 ต่อปีการศึกษา 

5 มูลนิธิปิ่มสาย 4 9,000 36,000 ต่อปกีารศึกษา 

6 มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ “เครือเจรญิโภคภัณฑ์” 20 30,000 600,000 ต่อปีการศึกษา 

7 มูลนิธิราชประชานุเคราะหใ์นพระบรมราชินูปถัมภ์ 19 30,000 570,000 ต่อปีการศึกษา 

 (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)     

8 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 18 15,000 270,000 ต่อปีการศึกษา 

9 มูลนิธินวิัติไกรฤกษ์ 4 20,000 80,000 ต่อปีการศึกษา 

10 มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) 2 6,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

11 มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 8,000 16,000 ต่อปีการศึกษา 

12 มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแหง่ประเทศไทย 3 40,000 120,000 ต่อปีการศึกษา 

13 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต  บุญศรี วังซ้าย 3 7,000 21,000 ต่อปีการศึกษา 

14 มูลนิธิอานิโนะโมโต๊ะ “โครงการทุนส่งนอ้งเรียนจบ” 1 27,500 27,500 ต่อปีการศึกษา 

15 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนอ าเภอแกลง 1 16,000 16,000 ต่อปีการศึกษา 

16 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรม 4 8,000 32,000 ต่อปีการศึกษา 

 ราชินูปถัมภ์     
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

17 มูลนิธิสรา้งสรรค์เด็ก 2 5,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

18 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  4 60,000 240,000 ต่อปีการศึกษา 

 "โครงการบัณฑติคืนถิ่น"     

19 มูลนิธิทาคาฮาชิ 3 30,000 90,000 ต่อปีการศึกษา 

 รวมยอด 114  2,513,500  
 

7.5. ประเภททุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าแม่โจ้ จ านวน 6 แหล่งทุน 

และจ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 20 คน เป็นเงินจ านวน 173,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อย

บาทถ้วน) 
 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ศษิย์เก่าแมโ่จ้  รุ่น 33 2 6,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

2.1 ศษิย์เก่าแมโ่จ้  รุ่น 50 เพื่อศษิย์ปัจจุบัน รุ่นที่ 3 2 6,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

2.2 ศษิย์เก่าแมโ่จ้  รุ่น 50 เพื่อศษิย์ปัจจุบัน รุ่นที่ 4 1 6,000 6,000 ต่อปีการศึกษา 

3 ศษิย์เก่าแมโ่จ้  รุ่น 54 7 10,000 70,000 ต่อปีการศึกษา 

4 POMO 9 ศษิย์เก่าแมโ่จ้ รุน่ 56  1 7,500 7,500 ต่อปีการศึกษา 

5 ศษิย์เก่าแมโ่จ้บัญช ีรุ่น 70 1 6,000 6,000 ต่อปีการศึกษา 

6 สมาคมศษิย์เก่าแม่โจ้ 6 10,000 60,000 ต่อปีการศึกษา 

 รวมยอด 20  173,500  
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7.6. ประเภททุนการศึกษาที่ ได้รับการสนับสนุนจากส่วนบุคคล จ านวน 32 แหล่งทุน  

และจ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 49 คน เป็นเงนิจ านวน 631,000 บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

ล าดับ

ที่ 
ชื่อทุนการศึกษา 

จ านว

นทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 พอวดี 10 12,000 120,000 ต่อปีการศึกษา 

2 คุณวิเชยีร ค าศรี 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

3 คุณเยาวลักษณ์   ก ากัดวงศ์ 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

4 คุณมณฑล   จันตราชู 3 12,000 36,000 ต่อปีการศึกษา 

5 คุณธัญยารัตน์   ภูป่ระดิษฐ์ 3 12,000 36,000 ต่อปีการศึกษา 

6 คุณจรรยาพรรณ   สุทธิพิพัฒน์ 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

7 คุณนริศ   จารุวจนะ 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

8 คุณฑติพงษ์  พงษ์เภตรารัตน์ 2 12,000 24,000 ต่อปีการศึกษา 

9 คุณสิทธินันท์   ศรเีมอืง 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

10 คุณบุญวัฒน์   อัตชู 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

11 คุณสุภา  พงษ์เภตรารัตน์ 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

12 คุณพรทิพย์ ประจักษ์บรรจง 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

13 คุณกฤติเดช  มังคลรังษี 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

14 คุณกุลนิษฐ์   ธนากรวัฒนา 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

15 คุณศักดิ์ชัย   สุทธิพิพัฒน์ 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

16 คุณไชยสิทธิ์   วิชชุตานนท์ 2 12,000 24,000 ต่อปีการศึกษา 

17 คุณอรรณพ   โสระเวช 2 12,000 24,000 ต่อปีการศึกษา 

18 คุณศุภวรรณ   วิภารติ 2 12,000 24,000 ต่อปีการศึกษา 

19 คุณชาญวิชย์   ธ ารงศิรริุ่งเรือง 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

20 คุณพรรณี   เชดิไชยพงษ์ 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

21 คุณจินดา   อักษรนุกุล 1 12,000 12,000 ต่อปีการศึกษา 

22 คุณโสภณ คุณอุบลศรี  บุณยรัตพันธุ์ 1 38,000 38,000 ต่อปีการศึกษา 

23 คุณเชาว์ เชาว์นะ ศษิย์เก่าแม่โจ ้รุน่ที่ 23 1 10,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

24 ว่าที่ ร.ต. อาจารย์เฉลิมเกียรต ิชวชาติ  1 5,000 5,000 ต่อปีการศึกษา 

 ศษิย์เก่าแมโ่จ้รุน่ที่ 27     

25 ผอ.ประดิษฐ์ และคุณประนอม เกตุวรภัทรา 1 6,000 6,000 ต่อปีการศึกษา 

26 นายแก้วขวัญ วัชโรทัย 1 6,000 6,000 ต่อปีการศึกษา 
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อทุนการศึกษา 

จ านวน

ทุน 

จ านวนเงนิ 

(บาท/ทุน) 

รวมเงนิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

27 ผูช่้วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด 1 8,000 8,000 ต่อปีการศึกษา 

28 คุณด ารหิ์ แสงสินธุ์ชัย ศษิย์เก่าแมโ่จ้ รุ่น 46 1 56,000 56,000 ต่อปีการศึกษา 

29 คุณประยูร ค าแสน ศิษย์เก่าแมโ่จ้ รุน่ที่ 42 1 20,000 20,000 ต่อปีการศึกษา 

30 คุณครูสมบูรณ์ ศธิราชู 1 10,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

31 รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล และนายเฉลิมศักดิ์ 1 10,000 10,000 ต่อปีการศึกษา 

 ใจสุดา ศิษย์เก่าแมโ่จ้ รุ่นที่ 58     

32 พระภัทรพงษ์ สงวนศักดิ์ 1 6,000 6,000 ต่อปีการศึกษา 

 รวมยอด 49  631,000  
 

8. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ส่วนกลาง) แยกตาม

คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด าเนินการ

โดยงานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 

คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต จ านวน(ทุน) จ านวนเงนิ (บาท) 

1. คณะบริหารธุรกิจ 106 1,645,000 

2. คณะผลิตกรรมการเกษตร 132 2,546,000 

3. คณะเศรษฐศาสตร์ 41 570,000 

4. คณะวทิยาศาสตร์ 54 760,000 

5. คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร   39 659,000 

6. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 27 477,000 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 24 447,000 

8. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 21 420,000 

9. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 7 60,000 

10. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 23 253,000 

11. คณะศิลปศาสตร์ 26 345,000 

12. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 39 423,000 

13. วิทยาลัยพลังงานทดแทน 15 235,000 

14. มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ – แพร ่เฉลิมพระเกียรติ       42 534,500 

15. มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  - ชุมพร 17 216,000 

รวมจ านวนทั้งหมด 613 9,590,500 

               (เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
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9. จ านวนนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

 งานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 11 คณะ 2 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

และมหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร ดังนี้ 

1. คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 33 แหล่งทุน จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

106 ราย เป็นเงินจ านวน 1,645,000 บาท (หนึ่งลา้นหกแสนสี่หมื่นหา้พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

คณะ 

 

ทุนการศึกษา 

 

ทุนละ 

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

จ านวนเงนิ 

(บาท) 

บริหารธุรกิจ 1. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด 25,000 4 100,000 

2. มูลนิธิเอสซีจี (ทุนขาดแคลน) 24,000 1 24,000 

3. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ 53,000 2 106,000 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ (สวท.)    

4. หอการค้าญี่ปุ่น JCC’ 21St  40,000 4 160,000 

(ระดับปริญญาตรี)    

5. มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนใน 8,000 1 8,000 

พระบรมราชินูปถัมภ ์(มนข.)    

6. มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนใน 6,000 1 6,000 

พระบรมราชินูปถัมภ ์(มนข.)    

7. บริษัท เทสโก้ โลตัส จ ากัด  15,000 1 15,000 

"มูลนิธิเทสโก้ เพื่อนิสตินักศึกษา    

8. มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 25,000 2  50,000  

9. บริษัท ดาสโก้ จ ากัด 12,000 1 12,000 

10. พอวดี 12,000 2 24,000 

11. คุณธัญยารัตน์  ภูป่ระดิษฐ์ 12,000 1 12,000 

12. คุณสิทธินันท์ ศรเีมือง 12,000 1 12,000 

13. คุณสุภา พงษ์เภตรารัตน์ 12,000 1 12,000 

14. คุณพรทิพย์ ประจักษ์บรรจง 12,000 1 12,000 

15. บริษัท พีเอ็มพี มอเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 12,000 1 12,000 

16. คุณศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ 12,000 1 12,000 

17. มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 15,000 5 75,000 

18. เฉลิมราชกุมารี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 30,000 2 60,000 
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คณะ 

 

ทุนการศึกษา 

 

ทุนละ 

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา 

(คน) 

จ านวนเงนิ 

(บาท) 

บริหารธุรกิจ 19. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  30,000 3 90,000 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)    

20. ศษิย์เก่าแม่โจ ้รุ่น 54 10,000 3 30,000 

21. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ 20,000 4 80,000 

ศกึษาส าหรับนิสตินักศึกษาในระดับ    

ปริญญาตรี (ตามใบเสร็จลงทะเบียนจรงิ)    

22. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 6,000 5 30,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

23. มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี 7,000 1 7,000 

วังซ้าย    

24. กองทุนศาสตราจารย์ ดร.มาเอดะ 6,000 4 24,000 

25. มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแหง่ประเทศไทย 40,000 1 40,000 

26. ผ.อ.ประดิษฐ์ และคุณประนอม  6,000 1 6,000 

เกตุวรภัทรา    

27. ศษิย์เก่าบัญชี รุน่ 70 6,000 1 6,000 

28. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  60,000 4 240,000 

"โครงการบัณฑิตคนืถิ่น"    

29. พระภัทรพงษ์ สงวนศักดิ์ 6,000 1 6,000 

30. องค์กรส าหรับเด็กผู้หญิง (PLAN) 100,000 1 100,000 

31. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 16 96,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

32. คณะกรรมการสง่เสริมกิจการ 10,000 1 10,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ต่อเนื่อง4ปี) งปม.2559    

33. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 28 168,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 106 1,645,000 

         (หน่ึงล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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2. คณะผลิตกรรมการเกษตร จ านวน 44 แหล่งทุน จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษา 

132 ราย เป็นเงินจ านวน 2 ,546 ,300 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)  

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลติกรรม 

การเกษตร 

1. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด 25,000 3 75,000 

2. มูลนิธิเอสซีจี (ทุนขาดแคลน) 24,000 2 48,000 

3. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ 100,000 1 100,000 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

(สวก.)    

4. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ  53,000 1 53,000 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ (สวท.)    

5. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ  58,000 2 116,000 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ (สวท.)    

6. มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนใน 8,000 1 8,000 

พระบรมราชินูปถัมภ ์(มนข.)    

7. มูลนิธิสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรต ิ 10,000 2 20,000 

5 รอบ    

8. บริษัท เทสโก้ โลตัส จ ากัด "มูลนิธิเทสโก้  15,000 1 15,000 

เพื่อนิสตินักศึกษา มหาวิทยาลัย"    

9. มูลนิธิเจรญิโภคภัณฑ์    30,000  1 30,000 

"เครือเจริญโภคภัณฑ"์    

10. มูลนิธิปิ่มสาย 9,000 3 27,000 

11. โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้า 30,000 21 630,000 

ศกึษาต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี    

12. บริษัท ดาสโก้ จ ากัด 12,000 3 36,000 

13. คุณกุลนิษฐ์ ธนากรวัฒนา 12,000 1 12,000 

14. คุณชาญวิชย์ ธ ารงศิริรุ่งเรือง 12,000 1 12,000 

15. มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 15,000 4 60,000 

16. เฉลิมราชกุมารี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 30,000 6 180,000 
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คณะ 

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลิตกรรม

การเกษตร 

17. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  30,000  9 270,000 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)    

18. ศษิย์เก่าแมโ่จ้ รุน่ 54 10,000 1 10,000 

19. ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรม 35,000 2 70,000 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร    

20. มูลนิธินวิัติไกรฤกษ์ 20,000 1 20,000 

21. บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จ ากัด  15,000 4 60,000 

กลุ่มธุรกิจครบวงจร (ข้าวโพด)     

ระดับปริญญาตรี    

22. มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช  6,000 1 6,000 

(วาสนมหาเถระ)    

23. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 6,000 5 30,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

24. มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี  7,000 1 7,000 

วังซ้าย    

25. มูลนิธิรว่มจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน  8,000 1 8,000 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์    

26. คุณเชาว์ เชาวนะ ศิษย์เก่าแมโ่จ้ รุ่นที่ 23 10,000 1 10,000 

27. กองทุนศาสตราจารย์ ดร.มาเอดะ 6,000 2 12,000 

28. มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแหง่ประเทศไทย 40,000 1 40,000 

29. บริษัท น้ ามันปิโตรเลียม จ ากัด 40,000 1 40,000 

30. กองทุนทานิกุจิ 20,000 1 20,000 

31. ว่าที่ ร.ต. อาจารย์เฉลิมเกียรต ิชวชาติ  5,000 1 5,000 

แมโ่จ้รุน่ที่ 27    

32. นายแก้วขวัญ วัชโรทัย 6,000 1 6,000 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภูร่อด 8,000 1 8,000 

34. ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารสะสม  6,000 6 36,000 

บัญช ี596-2-04978-4    
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คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลติกรรม

การเกษตร 

35. คุณประยูร ค าแสน ศิษย์เก่าแมโ่จ้  20,000 1 20,000 

รุ่นที่ 42    

36. POMO 9 ศษิย์เก่าแม่โจรุ้่น 56 7,500 1 7,500 

37. โครงการเดอะฮับ และโครงการ 5,000 1 5,000 

ทานตะวัน คอนโด    

38. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จ ากัด 163,800 1 163,800 

กลุ่มธุรกิจครบวงจร (ข้าวโพด)     

“โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่    

ราชอาณาจักรกัมพูชา” (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)    

39. สมาคมศษิย์เก่าแม่โจ้ 6,000 1 6,000 

40. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 5,000 2 10,000 

41. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 40,000 1 40,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้(ต่อเนื่อง 4 ปี) งปม.2558    

42.  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 34,000 1 34,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้(ต่อเนื่อง 2 ปี) งปม.2558    

43. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 11 66,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

44. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 19 114,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 132 2,546,3000 

            (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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3. คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน 21 แหล่งทุน จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  

41 ราย เป็นเงินจ านวน 570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

เศรษฐศาสตร์ 1. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด 25,000 1 25,000 

2. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ 53,000 1 53,000 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

(ครอบครัวผูป้ระสบภัยดินถล่ม)    

3. บริษัท เทสโก้ โลตัส จ ากัด "มูลนิธิเทสโก้  15,000 1 15,000 

เพื่อนิสตินักศึกษา มหาวิทยาลัย"    

4. มูลนิธิเจรญิโภคภัณฑ์ "เครือเจริญโภคภัณฑ"์ 30,000  3 90,000 

5. พอวดี 12,000 1 12,000 

6. คุณอรรณพ โสระเวช 12,000 1 12,000 

7. มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 15,000 2 30,000 

8. โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน 20,000 1 20,000 

(ยกเว้นค่าเล่าเรียน)    

9. เฉลิมราชกุมารี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 30,000 1 30,000 

10. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  30,000  1 30,000 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)    

11. ศษิย์เก่าแม่โจ ้รุน่ 54 10,000 1 10,000 

12. ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรม 35,000 1 35,000 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร    

13. บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด 40,000 1 40,000 

14. บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จ ากัด  15,000 2 30,000 

กลุ่มธุรกิจครบวงจร(ข้าวโพด)ระดับปริญญาตรี    

15. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 6,000 1 6,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

16. บริษัท เอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  10,000 1 10,000 

200 ปี    

17. สมาคมศษิย์เก่าแม่โจ้ 10,000 1 10,000 
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คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

เศรษฐศาสตร์ 18. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 3 18,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ต่อเนื่อง 4 ปี) งปม.2558    

19. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 5 30,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

20. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 10,000 3 10,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ต่อเนื่อง 4 ปี) งปม.2559    

21. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 9 54,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 41 570,000 

            (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
   

4. คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 27 แหล่งทุน จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  

54 ราย เป็นเงินจ านวน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

วิทยาศาสตร์ 1. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด 25,000 3 75,000 

2. มูลนิธิเอสซีอี (ทุนขาดแคลน) 24,000 2 48,000 

3. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ 58,000 1 58,000 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

(สวท.)    

4. มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนใน 8,000 1 8,000 

พระบรมราชินูปถัมภ์ (มนข.)    

5. มูลนิธิสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ  10,000 1 10,000 

5 รอบ    

6. มูลนิธิเครือเจรญิโภคภัณฑ์  30,000 2 60,000 

“เครือเจรญิโภคภัณฑ์”    

7. ศษิย์เก่าแม่โจ ้รุน่ 50 เพื่อศิษย์ปัจจุบันรุ่น 3 6,000 1 6,000 

 

 

 



 

 

-26- 
 

คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

วิทยาศาสตร์ 8. บริษัท ดาสโก้ จ ากัด  12,000 3 36,000 

9. คุณนรศิ จารุวจนะ 12,000 1 12,000 

10. คุณธัญยารัตน์  ภูป่ระดิษฐ์ 12,000 1 12,000 

11. คุณจรรยาพรรณ สุทธิพิพัฒน์ 12,000 1 12,000 

12. มูลนิธิทิสโก้เพือ่การกุศล 15,000 2 30,000 

13. เฉลิมราชกุมารี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 30,000 1 30,000 

14. มูลนิธิราชประชานุเคราะหใ์นพระบรม 30,000 2 60,000 

ราชินูปถัมภ ์(ยกเว้นค่าเล่าเรียน)    

15. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ 20,000 1 20,000 

ศกึษาส าหรับนิสตินักศึกษาในระดับ    

ปริญญาตรี (ตามใบเสร็จลงทะเบียนจรงิ)    

16. บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด 40,000 1 40,000 

17. มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช 6,000 1 6,000 

(วาสนมหาเถระ)    

18. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 6,000 6 36,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

19. มูลนิธิร่วมจติต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน  8,000 2 16,000 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์    

20. บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)  8,000 1 8,000 

จ ากัด    

21. บริษัท เอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  10,000 1 10,000 

200 ปี    

22. มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน 16,000 1 16,000 

อ าเภอแกลง    

23. กองทุนคุณฉัตร  พุ่มสุทัศน์ 6,000 1 6,000 

24. มูลนิธิทาคาฮาชิ 30,000 1 30,000 

25. ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 25,000 1 25,000 
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คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศกึษา คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

วิทยาศาสตร์ 26. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 6 36,000 

 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

 27. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 9 54,000 

 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 54 760,000 

(เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
 

5. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  จ านวน 19 แหลง่ทุน จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ

ทุนการศึกษา 39 ราย เป็นเงินจ านวน 659,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด 

ดังนี้ 
 

คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

วิศวกรรมและ 

อุตสาหกรรม

เกษตร                     

1. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ 58,000 1 58,000 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

(สวท.)    

2. มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนใน 7,000 1 7,000 

พระบรมราชินูปถัมภ ์(มนข.)    

3. มูลนิธิเจรญิโภคภัณฑ ์“เครอืเจรญิโภคภัณฑ์” 30,000 5 150,000 

4. พอวดี 12,000 1 12,000 

5. คุณศุภวรรณ วิภารติ 12,000 2 24,000 

6. เฉลิมราชกุมารี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 30,000 1 30,000 

7. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม 30,000 1 30,000 

ราชินูปถัมภ ์(ยกเว้นค่าเล่าเรียน)    

8. ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรม 35,000 1 35,000 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร    

9. โครงการสนับสนุนเงนิอุดหนุนทางการ 20,000 1 20,000 

ศกึษาส าหรับนิสิตนักศกึษาพิการในระดับ    

ปริญญาตรี (ตามใบเสร็จลงทะเบียนจรงิ)    

10.มูลนิธินวิัติไกรฤกษ์ 20,000 1 20,000 

11. บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด 40,000 1 40,000 
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คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

วิศวกรรมและ 

อุตสาหกรรม

เกษตร 

12. บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จ ากัด  15,000 4 60,000 

กลุ่มธุรกิจครบวงจร (ข้าวโพด)     

ระดับปริญญาตรี    

13. มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรม 8,000 2 16,000 

ราชูปถัมภ์    

14. บริษัท เอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  10,000 2 20,000 

200 ปี    

15. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 5,000 1 5,000 

16. กองทุนศาสตราจารย์ ดร.มาเอดะ 6,000 2 12,000 

17. มูลนิธิทาคาฮาชิ 30,000 2 60,000 

18. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 4 24,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

19. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 6 36,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 39 659,000 

(หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

6. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 15 แหล่งทุน จ านวนนักศึกษาที่ ได้รับ

ทุนการศึกษา 27 ราย เป็นเงินจ านวน 477,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด 

ดังนี้ 
 

คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

สัตวศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

1. บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด 25,000 3 75,000 

2. หอการค้าญี่ปุ่น JCC’21 St  40,000 1 40,000 

(ระดับปริญญาตรี)    

3. มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนใน 7,000 1 7,000 

พระบรมราชินูปถัมภ ์(มนข.)    

4. มูลนิธิเจรญิโภคภัณฑ ์ 30,000 3 90,000 

"เครือเจริญโภคภัณฑ"์    
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คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

สัตวศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

5. ศษิย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 เพื่อศิษย์ปัจจุบัน  6,000 1 6,000 

รุ่นที่ 4    

6. คุณมณฑล จันตราชู 12,000 1 12,000 

7. คุณพรรณี เชดิไชยพงษ์ 12,000 1 12,000 

8. มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 15,000 1 15,000 

9. เฉลิมราชกุมารี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 30,000 1 30,000 

10. มูลนิธิราชประชานุเคราะหใ์นพระบรม 30,000 1 30,000 

ราชินูปถัมภ ์(ยกเว้นค่าเล่าเรียน)    

11. มูลนิธินวิัติไกรฤกษ์ 20,000 1 20,000 

12. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 6,000 2 12,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

13. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 40,000 2 80,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ต่อเนื่อง4ปี) งปม.2558    

14. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 3 18,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

15. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 5 30,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 27 477,000 

(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

7.  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม จ านวน 13 แหล่งทุน จ านวน

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 24 ราย เป็นเงินจ านวน 447,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

สถาปัตยกรรม 

และการออกแบบ 

สิ่งแวดล้อม 

1. มูลนิธิปิ่มสาย   9,000 1 9,000 

2. เฉลิมราชกุมารี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 30,000 1 30,000 

3. โครงการสนับสนุนเงนิอุดหนุนทางการ 20,000 1 20,000 

ศกึษาส าหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับ    



 

 

ปริญญาตรี (ตามใบเสร็จลงทะเบียนจรงิ)    
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คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

สถาปัตยกรรม 

และการออกแบบ 

สิ่งแวดล้อม 

4. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 6,000 1 6,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

5. กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์ 6,000 1 6,000 

6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 50,000 2 100,000 

แมโ่จ้ (ต่อเนื่อง 5 ปี) งปม.2558    

7. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 40,000 2 80,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ต่อเนื่อง4ปี) งปม.2558    

8. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 20,000 6 120,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้(ต่อเนื่อง 2 ปี) งปม.2558    

9. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 6,000 2 12,000 

แมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

10. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 10,000 1 10,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ต่อเนื่อง5ปี) งปม.2559    

11. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 10,000 1 10,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ต่อเนื่อง4ปี) งปม.2559    

12. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 20,000 1 20,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ต่อเนื่อง2ปี) งปม.2559    

13. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 4 24,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 24 447,000 

(สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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8. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จ านวน 11 แหล่งทุน จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

21 ราย เป็นเงินจ านวน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

1. มูลนิธิเอสซีจี (ทุนขาดแคลน) 24,000 1 24,000 

2. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 10,000 1 10,000 

3. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ 53,000 2 106,000 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี    

(สวท.)    

4. หอการค้าญี่ปุ่น JCC' 21 st (ระดับปรญิญาตร)ี 40,000 3 120,000 

5. คุณจนิดา อักษรนุกุล 12,000 1 12,000 

6. มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 15,000 2 30,000 

7. มูลนิธิราชประชานุเคราะห ์ในพระบรม 30,000 1 30,000 

ราชินูปถัมภ ์(ยกเว้นค่าเล่าเรียน)    

8. ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรม 35,000 1 35,000 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร    

9. มูลนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก 5,000 1 5,000 

10. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 3 18,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

11. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 5 30,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 21 420,000 

(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

-32- 
 

9. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 6 แหล่งทุน จ านวนนักศึกษาที่ ได้รับ

ทุนการศึกษา 7 ราย เป็นเงินจ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

1. บริษัท ดาสโก้ จ ากัด 12,000 1 12,000 

2. พอวดี 12,000 1 12,000 

3. คุณมณฑล จันตราชู 12,000 1 12,000 

4. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 6,000 1 6,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

5. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 1 6,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 2 12,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 7 60,000 

(หกหมื่นบาทถ้วน) 
 

10. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า  จ านวน 10 แหล่ งทุน  

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษา 23 ราย เป็นเงินจ านวน 253,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาท

ถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

เทคโนโลย ี

การประมงและ

ทรัพยากรทางน้ า 

1. มูลนิธิเอสซีจี (ทุนขาดแคลน) 24,000 1 24,000 

2. มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 10,000 1 10,000 

ในพระบรมราชินูปถัมภ ์(มนข.)    

3. มูลนิธิงานสวัสดิการเฉลิมพระเกียรติ 10,000 1 10,000 

5 รอบ    

4. มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 15,000 1 15,000 

5. มูลนิธินวิัติไกรฤกษ์ 20,000 1 20,000 

6. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 6,000 2 12,000 



 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
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คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

เทคโนโลย ี

การประมงและ 

ทรัพยากรทางน้ า 

7. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 5,000 1 5,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

8. มูลนิธิรว่มจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนใน 8,000 1 8,000 

พระบรมราชินูปถัมภ์    

9. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 5,000 3 15,000 

(นักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพืน้ที่ภาคใต้)    

10. ศษิย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 33 6,000 1 6,000 

11. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 40,000 2 80,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ต่อเนื่อง4ปี) งปม.2558    

12. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 3 18,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

13. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 5 30,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 23 253,000 

   (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

11. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 17 แหล่งทุน จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 26 

ราย เป็นเงินจ านวน 345,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นหา้พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ศลิปศาสตร์ 1. บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด 25,000 1 25,000 

2. มูลนิธิเจรญิโภคภัณฑ์ "เครอืเจรญิโภคภัณฑ์" 30,000 1 30,000 

3. ศษิย์เก่าแม่โจ ้รุ่น 50 เพื่อศิษย์ปัจจุบัน 6,000 1 6,000 

รุ่นที่ 3    

4. มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 25,000 1 25,000 

5. บริษัท ดาสโก้ จ ากัด 12,000 1 12,000 

6. พอวดี 12,000 2 24,000 



 

 

7. คุณมณฑล จันตราชู 12,000 1 12,000 

8. คุณฑิตพงษ์ พงษ์เภตรารัตน์ 12,000 2 24,000 

9. คุณไชยสิทธิ์ วิชชุตานนท์ 12,000 1 12,000 
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คณะ  

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ศลิปศาสตร์ 10. เฉลิมราชกุมารี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 30,000 2 60,000 

11. ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรม 35,000 1 35,000 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร    

12. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 6,000 1 6,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

13. กองทุนศาสตราจารย์ ดร.มาเอดะ 6,000 1 6,000 

14. คุณครูสมบูรณ์ ศธิราชู 10,000 1 10,000 

15. รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล  10,000 1 10,000 

และนายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา ศษิย์เก่าแมโ่จ้    

รุ่นที ่58    

16. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 3 18,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

17. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 5 30,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 26 345,000 

(สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

12. วิทยาลัยบริหารศาสตร์  จ านวน 19 แหล่งทุน จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

39 ราย เป็นเงินจ านวน 423,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิทยาลัย 

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

บริหารศาสตร์ 1. มูลนิธิเอสซีจี (ทุนขาดแคลน) 10,000 1 10,000 

2. หอการค้าญี่ปุ่น JCC'21st (ระดับปริญญาตรี) 40,000 1 40,000 

3. มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนใน 6,000 1 6,000 

พระบรมราชินูปถัมภ ์(มนข.)    

4. พอวดี 12,000 3 36,000 

5. คุณเยาวลักษณ์  ก ากัดวงศ์ 12,000 1 12,000 



 

 

6. คุณอรรณพ โสระเวช 12,000 1 12,000 

7. มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 15,000 1 15,000 
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วิทยาลัย 

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

บริหารศาสตร์ 8. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 30,000 1 30,000 

ในพระบรมราชินูปถัมภ ์(ยกเว้นค่าเล่าเรียน)    

9. ศษิย์เก่าแมโ่จ้ รุน่ 54 10,000 2 20,000 

10. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 6,000 4 24,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

11. มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี 7,000 1 7,000 

วังซ้าย    

12. กองทุนศาสตราจารย์ ดร.มาเอดะ 6,000 1 6,000 

13. มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแหง่ประเทศไทย 40,000 1 40,000 

14. โครงการเดอะฮับ และโครงการ 5,000 1 5,000 

ทานตะวัน คอนโด    

15. ศษิย์เก่าแมโ่จ้ รุ่นที่ 33 6,000 1 6,000 

16. สมาคมศษิย์เก่าแมโ่จ้ 10,000 3 30,000 

17. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 40,000 1 40,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ต่อเนื่อง4ปี) งปม.2558    

18. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 5 30,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

19. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 9 54,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 39 423,000 

(สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
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13. วิทยาลัยพลังงานทดแทน จ านวน 10 แหลง่ทุน จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

15 ราย เป็นเงินจ านวน 235,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิทยาลัย 

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

พลังงานทดแทน 1. บริษัท บุญรอด    บริวเวอรี่ จ ากัด 25,000 1 25,000 

2. หอการค้าญี่ปุ่น JCC'21St 40,000 1 40,000 

(ระดับปริญญาตรี)    

3. บริษัท เทสโก้ โลตัส จ ากัด 15,000 2 30,000 

"มูลนิธิเทสโก้ เพื่อนิสตินักศึกษามหาวิทยาลัย"    

4. บริษัท ดาสโก้ จ ากัด 12,000 1 12,000 

5. คุณธัญญารัตน์ ภูป่ระดิษฐ์ 12,000 1 12,000 

6. คุณกฤติเดช มังคลรังษี 12,000 1 12,000 

7. คุณไชยสิทธิ์ วิชชุตานนท์ 12,000 1 12,000 

8. คุณด าริห์ แสงสนิธุ์ชัย ศิษย์เก่าแมโ่จ้  56,000 1 56,000 

รุ่นที่ 46    

9. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 2 12,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

10. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 4 24,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 15 235,000 

(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ านวน 15 แหล่งทุน จ านวนนักศึกษา 

ที่ได้รับทุนการศึกษา 42 ราย เป็นเงินจ านวน 534,500 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัย 

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

แมโ่จ้-แพร่  

เฉลิมพระเกียรติ 

1. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ  53,000 2 106,000 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

(สวท.)    

2. มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนใน  6,000 1 6,000 

พระบรมราชินูปถัมภ ์(มนข.)    

3. บริษัท เทสโก้ โลตัส จ ากัด  15,000 2 30,000 

"มูลนิธิเทสโก้ เพื่อนิสตินักศึกษามหาวิทยาลัย"     

4. คุณวิเชียร ค าศร ี 12,000 1 12,000 

5. คุณบุญวัฒน์ อัตชู  12,000 1 12,000 

6. คุณโสภณ คุณอุบลศรี บุณยรัตพันธุ์  38,000 1 38,000 

7. ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรม   35,000           2        70,000  

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร    

8. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ 20,000 2 40,000 

ศกึษาส าหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับ    

ปริญญาตรี (ตามใบเสร็จลงทะเบียนจรงิ)    

9. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 6,000 2 12,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

10.กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา 5,000 1 5,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้    

11. บริษัท เอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  10,000 4 40,000 

200 ปี    

12. มูลนิธิ อายิโนะโมะโต๊ะ 27,500 1 27,500 



 

 

"โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ"    

13. สมาคมศษิย์เก่าแมโ่จ้ 10,000 1 10,000 
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มหาวิทยาลัย 

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

แมโ่จ้-แพร่  

เฉลิมพระเกียรติ 

14. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 8 48,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

15.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 13 78,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 42 534,500 

(ห้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ านวน 5 แหล่งทุน จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษา 

17 ราย เป็นเงินจ านวน 216,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัย 

 

ทุนการศึกษา 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

นักศึกษา (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

แมโ่จ้-ชุมพร 1. มูลนิธิเจรญิโภคภัณฑ์  30,000 5 150,000 

"เครือเจรญิโภคภัณฑ์"    

2. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 5,000 5 25,000 

(นักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพืน้ที่ภาคใต้)    

3. กองทุนเพื่อการศกึษาของนักศึกษา  5,000 1 5,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้      

4. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 2 12,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2558    

5. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 6,000 4 24,000 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้(ไม่ต่อเนื่อง) งปม.2559    

รวมทั้งสิ้น 17 216,000 

(สองแสนหน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ด าเนินการโดย 

คณะ/วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

และมหาวทิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
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  งานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รวบรวมทุนการศึกษาที่จัดสรรให้แก่

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัย

แม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้ด าเนินการ จึงได้สรุปผลการด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558-

2559  จ านวนทั้งหมด  2,481 ทุน จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 2,481 ราย เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 

25,440,800 บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนสี่หม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผลการด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558-2559  

โดยคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

1. คณะบรหิารธุรกิจ  

1.1.  ปีการศึกษา 2558   

1.1.1. จ านวน  1  แหลง่ทุน 

1.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษา 216  ราย 

1.1.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 108,000 บาท  

(หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)  

1.2. ปีการศึกษา 2559 

1.2.1. จ านวน  1  แหลง่ทุน 

1.2.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษา 216  ราย 

1.2.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 108,000 บาท 

(หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 

1.3. สรุปการจัดสรรทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

1.3.1. จ านวนแหลง่ทุน 2  แหลง่ทุน   

1.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษาทั้งหมด 432 ราย 

1.3.3. จ านวนเงินทุนการศกึษาทั้งหมด 216,000 บาท 

(สองแสนหน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

คณะ 

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

(บาท) 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 



 

 

บริหารธุรกิจ ปี 2558 

ค่าบ ารุงพเิศษภาคเรียนที่ 1/2558 

 

5,000 

 

108             

 

540,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ค่าบ ารุงพเิศษภาคเรียนที่ 2/2558 5,000 108              540,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  รวม 216 1,080,000 
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คณะ 

 

ทุน 

 

ทุนละ 

(บาท) 

จ านวน 

(คน) 

จ านวนเงนิ 

(บาท) 

บริหารธุรกิจ 

  

ปี 2559 

ค่าบ ารุงพเิศษภาคเรียนที่1/2559 

 

5,000 

 

108             

 

540,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ค่าบ ารุงพเิศษภาคเรียนที่2/2559 5,000 108              540,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 รวม 216 1,080,000 

รวมทั้งสิ้น (2558-2559) 432 2,160,000 
 

2. คณะผลิตกรรมการเกษตร  

2.1. ปีการศึกษา 2558   

2.1.1. จ านวน  2  แหลง่ทุน 

2.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 202  ราย 

2.1.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)   

2.2. ปีการศึกษา 2559 

2.2.1. จ านวน 2  แหลง่ทุน 

2.2.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 202  ราย 

2.2.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  

2.3. สรุปการจัดสรรทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

2.3.1. จ านวนแหลง่ทุน 4 แหลง่ทุน   

2.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษาทั้งหมด 404 ราย 

2.3.3. จ านวนเงินทุนการศกึษาทั้งหมด 1,720,000  บาท 

(หนึ่งลา้นเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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คณะ  

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลติกรรมการเกษตร 

 

ปี 2558 

ค่าบ ารุงการศกึษาพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/๒๕๕8 

 

4,000 

 

200             

 

800,000 

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ค่าลงทะเบียน  

ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายเดือนละ 1,200 บาท 

30,000 2 60,000 

 รวม 202 860,000 

ปี 2559 

ค่าบ ารุงการศกึษาพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/๒๕๕9 

 

4,000 

 

200             

 

800,000 

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ค่าลงทะเบียน  30,000 2 60,000 

ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายเดือนละ 1,200 บาท    

 รวม 202 860,000 

รวมทั้งสิ้น (2558-2559) 404 1,720,000 
 

3. คณะเศรษฐศาสตร์  ไม่ได้รับข้อมูลการจัดสรรทุนการศกึษาปี 2558-2559 

4. คณะวิทยาศาสตร์  

4.1. ปีการศึกษา 2558   

4.1.1. จ านวน 1  แหลง่ทุน 

4.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 20 ราย 

4.1.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 150,000 บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

4.2. ปีการศึกษา 2559  ไม่ได้รับข้อมูลการจัดสรรทุนการศกึษา 

4.3. สรุปการจัดสรรทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

4.3.1. จ านวนแหลง่ทุน 1 แหลง่ทุน   

4.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษาทั้งหมด 20 ราย 

4.3.3. จ านวนเงินทุนการศกึษาทั้งหมด 150,000 บาท  

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 



 

 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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คณะ  

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวน

เงนิ (บาท) 

วิทยาศาสตร์ ปี 2558 

การศกึษา ระดับปริญญาตรี 

 

5,000 

 

20 

 

150,000 

 รวม 20 150,000 

ปี 2559 - - - 

 รวม - - 

รวมทั้งสิ้น (2558-2559) 20 150,000 
 

5. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

5.1. ปีการศึกษา 2558   

5.1.1. จ านวน  3  แหลง่ทุน 

5.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 95  ราย 

5.1.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 475,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหา้บาทถ้วน) 

5.2. ปีการศึกษา 2559 

5.2.1. จ านวน  3  แหลง่ทุน 

5.2.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 95  ราย 

5.2.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 475,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหา้พันบาทถ้วน) 

5.3. สรุปการจัดสรรทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

5.3.1. จ านวนแหลง่ทุน 190 แหล่งทุน   

5.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษาทั้งหมด 190 ราย 

5.3.3. จ านวนเงินทุนการศกึษาทั้งหมด 950,000 บาท   

(เก้าแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

คณะ  

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 



 

 

วิศวกรรมและ

อุตสาหกรรม

เกษตร 

ปี 2558 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/2558 

 

5,000 

 

34 

 

170,000 

เรียนดี ภาคเรียนที่ 1/2558 5,000 8 40,000 

กิจกรรมเด่น ภาคเรียนที่ 1/2558 5,000 8 40,000 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2/2558 5,000 33 165,000 

เรียนดี ภาคเรียนที่ 2/2558 5,000 7 35,000 
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คณะ  

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

วิศวกรรมและ 

อุตสาหกรรม

เกษตร 

 

กิจกรรมเด่น ภาคเรียนที่ 2/2558 5,000 5 25,000 

 รวม 95 475,000 

ปี 2559 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/2559 

 

5,000 

 

34 

 

170,000 

เรียนดี ภาคเรียนที่ 1/2559 5,000 8 40,000 

กิจกรรมเด่น ภาคเรียนที่ 1/2559 5,000 8 40,000 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2/2559 5,000 33 165,000 

เรียนดี ภาคเรียนที่ 2/2559 5,000 7 35,000 

กิจกรรมเด่น ภาคเรียนที่ 2/2559 5,000 5 25,000 

 รวม 95 475,000 

รวมทั้งสิ้น (2558-2559) 190 950,000 
 

6. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

6.1. ปีการศึกษา 2558   

6.1.1. จ านวน 4 แหลง่ทุน 

6.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 85 ราย 

6.1.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

6.2. ปีการศึกษา 2559 

6.2.1. จ านวน 4  แหลง่ทุน 

6.2.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 85 ราย 

6.2.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

6.3. สรุปการจัดสรรทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

6.3.1. จ านวนแหลง่ทุน 8  แหลง่ทุน   

6.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษาทั้งหมด 170 ราย 



 

 

6.3.3. จ านวนเงินทุนการศกึษาทั้งหมด 680,000 บาท  

 (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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คณะ  

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

สัตวศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

ปี 2558 

กิจกรรมให้ทุนนักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

4,000 

 

49 

 

196,000 

กิจกรรมให้ทุนนักศกึษาที่สร้างชื่อเสียงใหค้ณะ 4,000 25 100,000 

กิจกรรมการให้ทุนการศกึษาประเภทเรียนดี 4,000 9 36,000 

กิจกรรมให้ทุนนักศกึษากิจกรรม 4,000 2 8,000 

 รวม 85 340,000 

ปี 2559 

กิจกรรมให้ทุนนักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

4,000 

 

49 

 

196,000 

กิจกรรมใหทุ้นนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงใหค้ณะ 4,000 25 100,000 

กิจกรรมการให้ทุนการศกึษาประเภทเรียนดี 4,000 9 36,000 

กิจกรรมให้ทุนนักศกึษากิจกรรม 4,000 2 8,000 

 รวม 85 340,000 

รวมทั้งสิ้น (2558-2559) 170 680,000 
 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  

                        ไม่ได้รับข้อมูลการจัดสรรทุนการศกึษาปี 2558-2559 

8. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่ได้รับข้อมูลการจัดสรรทุนการศกึษาปี 2558-2559 

9. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  

9.1. ปีการศึกษา 2558   

9.1.1. จ านวน  1  แหลง่ทุน 

9.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 1  ราย 

9.1.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 5,000 บาท (หา้พันบาทถ้วน) 

9.2. ปีการศึกษา 2559  ไม่ได้รับข้อมูลการจัดสรรทุนการศกึษา 



 

 

9.3. สรุปการจัดสรรทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

9.3.1. จ านวนแหลง่ทุน 1 แหลง่ทุน   

9.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษาทั้งหมด 1 ราย 

9.3.3. จ านวนเงินทุนการศกึษาทั้งหมด 5,000 บาท (หา้พันบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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คณะ  

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

ปี 2558 

การศกึษามหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 

5,000 

 

1 

 

5,000 

 รวม 1 5,000 

ปี 2559 - -  

 รวม - - 

รวมทั้งสิ้น (2558-2559)   
 

10. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า  

10.1. ปีการศึกษา 2558   

10.1.1. จ านวน  1  แหลง่ทุน 

10.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 20 ราย 

10.1.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

10.2. ปีการศึกษา 2559  ไม่ได้รับข้อมูลการจัดสรรทุนการศกึษา 

10.3. สรุปการจัดสรรทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

10.3.1. จ านวนแหลง่ทุน  แหล่งทุน   

10.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษาทั้งหมด 20 ราย 

10.3.3. จ านวนเงินทุนการศกึษาทั้งหมด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

คณะ  

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

เทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ า 

ปี 2558 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

 

5,000 

 

20 

 

100,000 

 รวม 20 100,000 



 

 

ปี 2559 - - - 

 รวม 20 100,000 

รวมทั้งสิ้น (2558-2559) 20 100,000 
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11. คณะศิลปศาสตร ์ 

11.1. ปีการศึกษา 2558   

11.1.1. จ านวน  5  แหล่งทุน 

11.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 37  ราย 

11.1.3. จ านวนเงินทุนการศึกษา 282,000 บาท  

  (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

11.2. ปีการศึกษา 2559 

11.2.1. จ านวน  3  แหลง่ทุน 

11.2.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 27 ราย 

11.2.3. จ านวนเงินทุนการศึกษา 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

11.3. สรุปการจัดสรรทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

11.3.1. จ านวนแหลง่ทุน 8  แหลง่ทุน   

11.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษาทั้งหมด 64 ราย 

11.3.3. จ านวนเงินทุนการศกึษาทั้งหมด 492,000 บาท 

 (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

คณะ  

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวน

เงนิ (บาท) 

ศลิปศาสตร์ ปี 2558 

การเรียนดี 

 

7,000 

 

6 

 

42,000 

ความประพฤติดี 8,000 18 144,000 

กิจกรรมเด่น 8,000 3 24,000 

สุวิเชยีร ผ่องนัยเลิศ 8,000 6 48,000 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6,000 4 24,000 

 รวม 37 282,000 



 

 

ปี 2559 

การเรียนดี 

 

7,000 

 

6 

 

42,000 

ความประพฤติดี 8,000 18 144,000 

กิจกรรมเด่น 8,000 3 24,000 

 รวม 27 210,000 

รวมทั้งสิ้น (2558-2559) 64 492,000 
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12. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

12.1. ปีการศึกษา 2558   

12.1.1. จ านวน  3  แหลง่ทุน 

12.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 34  ราย 

12.1.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

12.2. ปีการศึกษา 2559 

12.2.1. จ านวน 3  แหลง่ทุน 

12.2.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 34  ราย 

12.2.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

12.3. สรุปการจัดสรรทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

12.3.1. จ านวนแหลง่ทุน 6  แหลง่ทุน   

12.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษาทั้งหมด 68 ราย 

12.3.3. จ านวนเงินทุนการศกึษาทั้งหมด 580,000บาท  

 (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

     

  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิทยาลัย 

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

บริหารศาสตร์ ปี 2558 

การศกึษาสิงหไ์พรเอ็กเซอร์เรน้ท์ 

 

10,000 

 

10 

 

100,000 

สิงหไ์พรอาสา 5,000 10 50,000 

สิงห์ไพรใจสู้ 10,000 14 140,000 

 รวม 34 290,000 



 

 

ปี 2559 

การศกึษาสิงหไ์พรเอ็กเซอร์เรน้ท์ 

 

10,000 

 

10 

 

100,000 

สิงหไ์พรอาสา 5,000 10 50,000 

สิงหไ์พรใจสู้ 10,000 14 140,000 

 รวม 34 290,000 

รวมทั้งสิ้น (2558-2559) 68 580,000 
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13. วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

13.1. ปีการศึกษา 2558   

13.1.1. จ านวน 1 แหลง่ทุน 

13.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 40  ราย 

13.1.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

13.2. ปีการศึกษา 2559 

13.2.1. จ านวน  1  แหลง่ทุน 

13.2.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 40  ราย 

13.2.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

13.3. สรุปการจัดสรรทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

13.3.1. จ านวนแหลง่ทุน 2  แหลง่ทุน   

13.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษาทั้งหมด 80 ราย 

13.3.3. จ านวนเงินทุนการศกึษาทั้งหมด 400,000บาท (สีแ่สนบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิทยาลัย 

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

พลังงานทดแทน ปี 2558 

อุดหนุนโครงการการผลติบัณฑติ และพัฒนา

ศักยภาพบัณฑติด้านพลังงานทดแทน ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ระดับปริญญาตรี 

 

5,000 

 

40 

 

200,000 

 รวม 40 200,000 

ปี 2559  

5,000 

 

40 

 

200,000 



 

 

อุดหนุนโครงการการผลติบัณฑติ และพัฒนา

ศักยภาพบัณฑติด้านพลังงานทดแทน ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ระดับปริญญาตรี 

 รวม 40 200,000 

รวมทั้งสิ้น (2558-2559) 80 400,000 
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14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

14.1. ปีการศึกษา 2558   

14.1.1. จ านวน  13  แหล่งทุน 

14.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 17  ราย 

14.1.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 359,500 บาท 

 (สามแสนหา้หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

14.2. ปีการศึกษา 2559 

14.2.1. จ านวน  13  แหลง่ทุน 

14.2.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 17  ราย 

14.2.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 359,500 บาท 

 (สามแสนหา้หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

14.3. สรุปการจัดสรรทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

14.3.1. จ านวนแหล่งทุน 26 แหลง่ทุน   

14.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษาทั้งหมด 34 ราย 

14.3.3. จ านวนเงินทุนการศกึษาทั้งหมด 719,000 บาท  

  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัย  

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

แมโ่จ้-แพร่ 

เฉลิมพระเกียรติ 

ปี 2558 

สภาสังคมสงเคราะหฯ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

6,500 

 

1 

 

6,500 

หลวงปู่ ไม่จ ากัด 1 - 



 

 

พระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 6,500 3 195,000 

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ 15,000 2 30,000 

มูลนิธิเขตรักษาพันธ์ป่าภูเขียว ไม่จ ากัด 1 - 

มูลนิธิรังสรรค์ 10,000 1 10,000 

มูลนิธิซีเมนต์ไทย 20,000 1 20,000 

มูลนิธิซีเมนต์ไทย แก่งคอย 20,000 1 20,000 

มูลนิธิซีเมนต์ไทย ท่าหลวง 20,000 1 20,000 

มูลนิธิมายา โคตรมี 6,000 1 6,000 

มูลนิธิเทสโก้โลตัส 12,000 1 12,000 

มูลนิธิเทสโก้โลตัส 10,000 1 10,000 
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มหาวิทยาลัย  

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

แมโ่จ้-แพร่ 

เฉลิมพระเกียรติ 

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล 15,000 2 30,000 

 รวม 17 359,500 

ปี 2559 

สภาสังคมสงเคราะหฯ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

6,500 

 

1 

 

6,500 

หลวงปู่ ไม่จ ากัด 1 - 

พระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 6,500 3 195,000 

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ 15,000 2 30,000 

มูลนิธิเขตรักษาพันธ์ป่าภูเขียว ไม่จ ากัด 1 - 

มูลนิธิรังสรรค์ 10,000 1 10,000 

มูลนิธิซีเมนต์ไทย 20,000 1 20,000 

มูลนิธิซีเมนต์ไทย แก่งคอย 20,000 1 20,000 

มูลนิธิซีเมนต์ไทย ท่าหลวง 20,000 1 20,000 

มูลนิธิมายา โคตรมี 6,000 1 6,000 

มูลนิธิเทสโก้โลตัส 12,000 1 12,000 

มูลนิธิเทสโก้โลตัส 10,000 1 10,000 

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล 15,000 2 30,000 

 รวม 17 359,000 

รวมทั้งสิ้น (2558-2559) 34 719,000 
 

 

15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 



 

 

15.1. ปีการศึกษา 2558   

15.1.1. จ านวน  4  แหลง่ทุน 

15.1.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 7  ราย 

15.1.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 641,000 บาท 

 (หกแสนสีห่มื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

15.2. ปีการศึกษา 2559 

15.2.1. จ านวน  2  แหลง่ทุน 

15.2.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 2  ราย 

15.2.3. จ านวนเงินทุนการศกึษา 536,000 บาท 

 (ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
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15.3. สรุปการจัดสรรทุนการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

15.3.1. จ านวนแหลง่ทุน 6 แหล่งทุน   

15.3.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศกึษาทั้งหมด 9 ราย 

15.3.3. จ านวนเงินทุนการศกึษาทั้งหมด 1,177,000บาท  

 (หนึ่งลา้นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัย 

 

ทุน 

 

 ทุนละ  

 

จ านวน 

 (คน) 

 จ านวนเงิน 

(บาท) 

 แมโ่จ้-ชุมพร ปี 2558 

มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 

15,000 

 

3 

 

45,000 

เฉลิมราชกุมารี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 30,000 2 60,000 

มูลนิธิมายา โคตรมี  

ภาคการเรียนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๔๐๐,๐๐๐ 1 400,000 

มูลนิธิด ารงธรรม  

ภาคการเรียนละ ๖๓,๐๐๐ บาท 

๑๓6,๐๐๐ 1 136,000 

 รวม 7 641,000 

ปี 2559 

มูลนิธิมายา โคตรมี 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

1 

 

400,000 

ภาคการเรียนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท    

มูลนิธิด ารงธรรม ๑๓6,๐๐๐ 1 136,000 

ภาคการเรียนละ ๖๓,๐๐๐ บาท    

 รวม 2 536,000 



 

 

รวมทั้งสิ้น (2558-2559) 9 1,177,000 
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2. การเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา จ านวนทุนการศึกษา และจ านวนเงินทุนการศึกษาที่

คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็น

ผู้ด าเนินการจัดสรรประจ าปีการศึกษา 2558-2559 
 

คณะ/วิทยาลัย/ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ/

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

จ านวนนักศกึษา (คน) 
จ านวนเงนิทั้งหมด  

(บาท) 

ปี 

2558 

ปี 

2559 

เพิ่ม 

(ลด) 
ปี 2558 ปี 2559 เพิ่ม (ลด) 

คณะบริหารธุรกิจ 216 216 - 1,080,000 1,080,000 - 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 202 202 - 860,000 860,000 - 

คณะเศรษฐศาสตร์ - - - - - - 

คณะวิทยาศาสตร์ 20 - - 150,000 - - 

คณะวศิวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

95 95 - 475,000 475,000 - 

คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

85 85 - 340,000 340,000 - 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 
- - - - - - 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว - - - - - - 

คณะสารสนเทศและการ

สือ่สาร 
1 - - 5,000 - - 



 

 

คณะเทคโนโลยีการประมง

และทรัพยากรทางน้ า 
20 - - 100,000 - - 

คณะศิลปศาสตร์ 37 27 -10 282,000 210,000 -72,000 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 34 34 - 290,000 290,000 - 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน 40 40 - 200,000 200,000 - 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่  

เฉลิมพระเกียรติ 
17 17 - 359,500 359,500 - 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร 7 2 -5 641,00 536,000 -105,000 

รวม 774 718 -15 4,141,500 4,350,500 -177,000 
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กราฟแสดงการเปรียบเทยีบจ านวนนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะ/วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

ประจ าปีการศึกษา 2558-2559

ปี 2558

ปี 2559



 

 

 
 

-57- 
 

 2. การเปรียบเทยีบจ านวนเพิ่มลดของเงินทุนการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยแม่

โจ-้แพร่ฯ/มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 
 

คณะ/วิทยาลัย/ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ/มหาวิทยาลัยแม่โจ้-

ชุมพร 

จ านวนเงนิทั้งหมด  

(บาท) 
เพิ่ม 

(ลด) 

คดิเป็น

ร้อยละ 
ปี 2558 ปี 2559 

คณะบริหารธุรกิจ 1,080,000 1,080,000 - - 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 860,000 860,000 - - 

คณะเศรษฐศาสตร์ - - - - 

คณะวทิยาศาสตร์ 150,000 - - - 

คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 475,000 475,000 - - 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 340,000 340,000 - - 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สิ่งแวดล้อม 
- - - - 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

กราฟแสดงการเปรียบเทยีบจ านวนเงินทนุการศกึษาคณะ/วิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิและมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

ประจ าปีการศกึษา 2558-2559

ปี 2558

ปี 2559



 

 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว - - - - 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 5,000 - - - 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 100,000 - - - 

คณะศิลปศาสตร์ 282,000 210,000 -72,000 -25.53 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 290,000 290,000 - - 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน 200,000 200,000 - - 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 359,500 359,500 - - 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร 641,000 536,000 -105,000 -19.59 

รวม 4,141,500 4,350,500 -177,000 4.07 

 

หมายเหตุ: ค านวณจากสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ปี 2559-2558) 

       (ปี 2558) 
100 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2559   

1. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บรษิัท  บุญรอดบริวเวอรี่  จ ากัด    

   จ านวน  16  ทุน ทุนละ 25,000  บาท  เป็นเงินจ านวน 400,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายธนภณ  เซ็นบัว 5612101326 4 เศรษฐศาสตร์ 

2 นางสาวปติณญา  มูลทรายค า 5604101347 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3 นางสาวพรทิพย์  ปันจุติ 5622101363 4 สัตวศาสตร์ 

4 นายธีรดนย์  บุญมาลีรัตน์ 5615123346 4 พลังงานทดแทน 

5 นายไนยชน  เลาหมี่ 5622101351 4 สัตวศาสตร์ 

6 นางสาวเกษรินทร์  กรกฎธนูทอง 5806101006 4 การจัดการ 

7 นายนัฐวัฒ  น่านอูป 5704104311 3 สถิต ิ

8 นางสาวอภัสรา  คุณราช 5704104329 3 สถิต ิ

9 นางสาวจิรกิตติ์  ตันนี 5706104329 3 การเงนิ 

10 นายแสง  จองขนื 5801105391 2 อารักขาพืช 

11 นางสาวอาแผะ  คะหละ 5801105405 2 อารักขาพืช 

12 นางสาวรุ่งทิพย์  ไสว 5806104469 2 การบัญชี 

13 นางสาวโชติกา  แซ่จาง 5814102328 2 ภาษาอังกฤษ 

14 นางสาววมิลสริิ  ศรีสารคาม 5801101351 2 พืชไร่ 

15 นางสาววนัสนันท์  ธรรมยศ 5806103448 2 การบัญชี 

16 นายธีรศักดิ์  ทาวรรณ์ 5822101352 2 สัตวศาสตร์ 
 

2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเอสซีจี (ทุนขาดแคลน)   

    จ านวน 7 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจ านวน 70,000   บาท  

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวน  าฝน  อุตตมะ 5704102310 3 เทคโนโลยีชีวภาพ 

2 นายศรายุทธ  รัตนชัยประสิทธิ ์ 5801122034 4 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

3 นางสาวสุปรีญา  อินทรทัศน์ 5710101402 3 การประมง 

4 นางสาวมธุรส  ปินตา 5809101049 4 พัฒนาการท่องเที่ยว 

5 นางสาวปรัชญารัตน์  ธิดา 5705104348 3 การบริหารท้องถิ่น 
 

 

 



 

 

2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเอสซีจี (ทุนขาดแคลน)   

    จ านวน 7 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจ านวน 70,000   บาท  

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

6 นางสาวพรนภา  โตโสภณ 5704102313 3 เทคโนโลยีชีวภาพ 

7 นางสาวปิยาภรณ์  ปินค า 5701105360 3 อารักขาพืช 
 

3. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   

    จ านวน  1 ทุน  เป็นเงินจ านวน 10,000   บาท   
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายยุทธภูมิ  จติรคง 5709101372 3 พัฒนาการท่องเที่ยว 
 

4.1 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานักเรยีนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (สวก) จ านวน 1 ทุน ทุนละ 100,000 บาท เป็นเงินจ านวน  100,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายหล้า  หมื่อแล 5601101382 4 พืชไร่ 
 

4.2 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานักเรยีนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สวท.)  

     จ านวน 6 ทุน ทุนละ 53,000  บาท  เป็นเงินจ านวน  318,000    บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวอรสา  พงศ์กิตตวิรกุล 5706103477 3 การบัญชี 

2 นายเอกชัย  ปกรณ์วณิสริิ 5708107399 3 รัฐศาสตร์ แม่โจ้-แพร่ 

3 นางสาวพิสมัย  วิวัฒนร์ัตนากร 5708106328 3 พัฒนาการท่องเที่ยว แมโ่จ้-แพร่ 

4 นายวิเชียร  พานผอ่งเจรญิ 5901124326 1 เกษตรเคมี 

5 นางสาวรุ่งฤดี  เลายี่ปา 5909101376 1 พัฒนาการท่องเที่ยว 

6 นางสาวนงนุช  วัฒนาอนุรักษ์ 5909101340 1 พัฒนาการท่องเที่ยว 
 

4.3 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานักเรยีนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สวท.)  

     จ านวน  4 ทุน ทุนละ 58,000  บาท  เป็นเงินจ านวน  232,000    บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวสุวณีย์  อาซาง 5701102478 3 พืชสวน 

2 นางสาวสายชล  ใจค า 5704101389 3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 



 

 

4.3 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานักเรยีนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สวท.)  

     จ านวน  4 ทุน ทุนละ 58,000  บาท  เป็นเงินจ านวน  232,000    บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

3 นางสาวธิดารัตน์  กลิ๊โพ 5703103323 3 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

4 นางสาวพัชรา  ลาภประสานยิ่ง 5901102407 1 พชืสวน 
 

4.4 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานักเรยีนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

(ครอบครัวผู้ประสบภัยดินถล่ม) จ านวน  1 ทุน ทุนละ 53,000  บาท  เป็นเงินจ านวน  53,000    บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวพิชญาพร  ใจใหญ่ 5812107340 2 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
 

5. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น  Jcc'21  (ระดับปริญญาตร)ี 

      จ านวน 10 ทุน ทุนละ 40,000  บาท  เป็นเงนิจ านวน  400,000 บาท  

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายพงศธร  สุจิตธรรม 5605101360 4 รัฐศาสตร์ 

2 นางสาวภัทราวรรณ ไกรกิจราษฎร์ 5615123375 4 พลังงานทดแทน 

3 นางสาวสุดารัตน์  พนะการ 5706101447 3 การจัดการ 

4 นางสาวสุมาลี  เมอแล 5706103465 3 การบัญชี 

5 นางสาวจุรรีัตน์  ทรัพย์หริัญ 5722101323 3 สัตวศาสตร์ 

6 นางสาวประวีณา  หอ่หุ้ม 5806103399 2 การบัญชี 

7 นางสาวกฤษณา  พรหมชีเทพวัน 5806103308 2 การเงนิ 

8 นางสาวรัตนพร  ลัญจกรกิจ 5909101374 1 พัฒนาการท่องเที่ยว 

9 นางสาววรรณิดา  ราชนิยม 5909101379 1 พัฒนาการท่องเที่ยว 

10 นางสาวสมิตา  พลอยเรียง 5909101389 1 พัฒนาการท่องเที่ยว 
 

6.1 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานักเรยีนช่วยเหลือนักเรยีนที่ขาดแคลนในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ (มนข.) จ านวน 3  ทุน ทุนละ 8,000  บาท เป็นเงินจ านวน  24,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวเพ็ญนภา  บัตรมาก 5806103075 4 การบัญชี 

2 นางสาวอัจฉราภรณ์  สมใจ 5701105407 3 อารักขาพืช 

3 นางสาวพรนิภา  ค าเขียว 5904102324 1 เทคโนโลยีชีวภาพ 



 

 

6.2 รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษานักเรยีนช่วยเหลือนักเรยีนที่ขาดแคลนในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ (มนข.) จ านวน 3  ทุน ทุนละ 6,000  บาท เป็นเงินจ านวน  18,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวฐิติกานต์  พัฒพร 5608114320 4 เกษตรป่าไม้ แมโ่จ้-แพร่ฯ 

2 นายธีรพงศ์  เกียรตสิวรรค์ 5605101343 4 รัฐศาสตร์ 

3 นางสาวสาวิตรี  ศรรีินทร์ 5606101411 4 การจัดการทั่วไป 
 

6.3 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานักเรยีนช่วยเหลือนักเรยีนที่ขาดแคลนในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ (มนข.) จ านวน 2  ทุน ทุนละ 7,000  บาท เป็นเงินจ านวน  14,000   บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวธิตมิา  ประสมศรี 5822102006 4 การผลิตสุกร 

2 นางสาวอศัลยา  เสาหล้า 5703103354 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

6.4 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานักเรยีนช่วยเหลือนักเรยีนที่ขาดแคลนในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ (มนข.) จ านวน 1  ทุน ทุนละ 10,000  บาท เป็นเงินจ านวน  10,000   บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวรสสุคนธ์  อุ่นเรอืน 5910101389 1 การประมง 
 

7.  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ  

     จ านวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจ านวน 40,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวนารี  ก าบิน 5604108308 4 เคมีอุตสาหกรรม 

2 นายกิตตพิงษ์  พูนทิพย์ 5601101304 4 พืชไร่ 

3 นายวทัญญู  ประเทศสิงห์ 5601105386 4 อารักขาพืช 

4 นายกฤษดา  ชมพูทวีป 5810101001 4 การประมง 
 

8. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บรษิัท เทสโก้  โลตัสจ ากัด "มูลนิธิเทสโก้ เพื่อนสิิตนักศกึษา

มหาวิทยาลัย" จ านวน 7  ทุน ทุนละ 15,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 105,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวนฤมล  ทิศใต้ 5615123349 4 พลังงานทดแทน 

2 นางสาวเกศรา  กิติโรจน์ 5615123313 4 พลังงานทดแทน 

3 นายวิทยา  วงศ์ปั๋น 5612101378 4 เศรษฐศาสตร์ 
 



 

 

8. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บรษิัท เทสโก้  โลตัสจ ากัด "มูลนิธิเทสโก้ เพื่อนสิิตนักศกึษา

มหาวิทยาลัย" จ านวน 7  ทุน ทุนละ 15,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 105,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

4 นางสาวจุฑามาศ  นนทะภักดิ์ 5608114313 4 เกษตรป่าไม้ แมโ่จ้-แพร่ 

5 นางสาวภรณีนิภา  ชัยวงศ์บาล 5608104315 4 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร แม่โจ้-แพร ่

6 นางสาวกนกออน  สอนง่าย 5706102302 3 การตลาด 

7 นายเกรียงศักดิ์  เนินทอง 5701101308 3 พืชไร่ 
 

9. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ "เครือเจริญโภคภัณฑ์"   

     จ านวน 20  ทุน ทุนละ 30,000 บาท เป็นเงนิจ านวน  600,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายศราวุธ  แก้วมา 5604101382 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2 นายฐิตพิงศ์  ศิริ 5604101324 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3 นางสาวอาภาพร  เจ็กกลัด 5601125344 4 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

4 นายศุภกร  ชูฤกษ์ 5607107310 4 เทคโนโลยีการผลติพืช แมโ่จ-้ชุมพร 

5 นางสาวอรทัย  สุขวิทยา 5607107312 4 เทคโนโลยีการผลติพืช แมโ่จ-้ชุมพร 

6 นายประเทือง  เบเซ 5703103329 3 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

7 นางสาวสุนิษา  ชมภูแก้ว 5812101398 2 เศรษฐศาสตร์ 

8 นายกฤษฎา  จันขอนแก่น 5822101303 2 สัตวศาสตร์ 

9 นางสาววรัญญา  ยอนิมา 5712101373 3 เศรษฐศาสตร์ 

10 นายเจรญิฤทธิ์  ชุ่มใจ 5822101321 2 สัตวศาสตร์ 

11 นายธนพล  สารเดช 5822101346 2 สัตวศาสตร์ 

12 นางสาวปิยะธิดา  ปัญโญใหญ่ 5703101330 3 อุตสาหกรรมเกษตร 

13 นางสาวพรพิมล  จันธิมา 5703101336 3 อุตสาหกรรมเกษตร 

14 นางสาววรัญญา  สมภาร 5703101352 3 อุตสาหกรรมเกษตร 

15 นางสาวปานทิพย์  มะกูล 5703101328 3 อุตสาหกรรมเกษตร 

16 นางสาวปลายฟ้า  แย้มทอง 5814101341 2 นิเทศศาสตร์บูรณาการ 

17 นางสาวปวีณา  ผวิเกลี ยง 5812107338 3 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
 

 

 

 

 



 

 

9. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ "เครือเจริญโภคภัณฑ์"   

     จ านวน 20  ทุน ทุนละ 30,000 บาท เป็นเงนิจ านวน  600,000  บาท 

ล าดับ ชือ่  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

18 นางสาวจันทร์ทิมา  สุขแก้ว 5807107302 2 เทคโนโลยีการผลติพืช แมโ่จ-้ชุมพร 

19 นายวรากรณ์  พุฒเอก 5707101314 3 การประมง  แมโ่จ้-ชุมพร 

20 นางสาวนิรชา  ยิ มประดิษฐ์ 5707101309 3 การประมง  แมโ่จ้-ชุมพร 
 

10.1  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาศิษย์เก่าแม่โจ้  รุ่น  50 เพื่อศษิย์ปัจจุบัน รุ่นที่ 3 

        จ านวน 2 ทุน เป็นเงนิจ านวน  12,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวบงกช  สุขสุเมฆ 5714102330 3 ภาษาอังกฤษ 

2 นางสาวนฤมล  ขัติแสง 5704105319 3 คณิตศาสตร์ 
 

10.2  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาศิษย์เก่าแม่โจ้  รุ่น  50 เพื่อศษิย์ปัจจุบัน รุ่นที่ 4 

        จ านวน 1 ทุน ทุนละ 6,000  เป็นเงินจ านวน  6,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายอนนต์  คุ้มเพื่อน 5922103024 3 โคนม-โคเนื อ 
 

11. รายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย   

     จ านวน  3  ทุน ทุนละ 25,000 บาท เป็นเงินจ านวน 75,000  บาท   

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวนิสากร  จติจริง 5606101362 4 การจัดการ 

2 นางสาวอาเซีย  กสิวรรณ์ 5706103483 3 การบัญชี 

3 นางสาวกอกาน  เขียนวงษ์ 5714102307 3 ภาษาอังกฤษ 
 

12. รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิปิ่มสาย   
 

     จ านวน 4 ทุน ทุนละ 9,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 36,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวบงกชกร  น้อยพงษ์ 5601102385 4 พืชสวน 

2 นายนวล  ทองอนิทร์ 5601102377 4 พืชสวน 

3 นางสาววิกานดา  ลิ่มเปี่ยมสุข 5719103523 3 สถาปัตยกรรม 

4 นางสาวพรรณิภา  จักรบัวค า 5701102398 3 พืชสวน 



 

 

13.  รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการจัดส่งนักศกึษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตร ีจ านวน 21 ทุน ทุนละ 30,000  บาท เป็นเงินจ านวน  630,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายวิทยา  แซ่โซ้ง 5601101366 4 พืชไร่ 

2 นายณรงค์  เซ่งจ่าว 5601105333 4 อารักขาพืช 

3 นางสาวค า  จะแฮ 5601113306 4 ปฐพีศาสตร์ 

4 นายจันทร์ขาว  เรอืงชัยศรีกุล 5601126301 4 สหวิทยาการสมุนไพร 

5 นายจักรรนิทร์  กวินเดโช 5601125302 4 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

6 นายไวพจน์  ขวัญทัย (แซ่วะ) 5701101359 3 พืชไร่ 

7 นายสุชาติ  ยั่งยืนปิยรัตน์ 5701102466 3 พืชสวน 

8 นายเอกพันธ์  แซ่ย่าง 5701124342 3 เกษตรเคมี 

9 นางสาวดวงดาว  ฉลองไพรวัลย์ 5701113310 3 ปฐพีศาสตร์ 

10 นายจักรพงษ์  จางศิรกิูล 5701126304 3 วิทยาการสมุนไพร 

11 นางสาวอรพิณ  พะเก่พอ 5801101373 2 พืชไร่ 

12 นายสิทธิชอบ  เริงไม 5801102465 2 พืชศาสตร(์พืชสวน) 

13 นางสาววารีรัตน์  มีสุขสกุล 5801105372 2 อารักขาพืช 

14 นายวิรัช  พิชัยสกุลสุทธิ 5801124340 2 เกษตรเคมี 

15 นางสาวรัฐติยา  คุ้มกันนาน 5801126331 2 วิทยาการสมุนไพร 

16 นายทอนชัย  เก่งผสานคุณ 5901101326 1 พืชไร่ 

17 นางสาวพัชรภรณ์  สายชลอัมพร 5901102408 1 พืชสวน 

18 นายบุญทวี  ภูมบิริสุทธิ์ 5901105345 1 อารักขาพืช 

19 นางสาวบัวผัด  จะโบ 5901124316 1 เกษตรเคมี 

20 นางสาวชุตพิร  สุดเฉลามาลี 5901113311 1 ปฐพีศาสตร์ 

21 นายศรัณย์  ค าปา 5901126328 1 วิทยาการสมุนไพร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาบริษัท  ดาสโก้  จ ากัด   

     จ านวน  10  ทุน ทุนละ 12,000 บาท เป็นเงินจ านวน  120,000  บาท 
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายบรรพต  ศรชัย 5601105358 4 อารักขาพืช 

2 นายมนต์ธีร์  นามพรม 5601101354 4 พืชไร่ 

3 นางสาวมัทนา  มรกต 5601124326 4 เกษตรเคมี 

4 นายกุมภา  แซ่ย่าง 5706102321 3 การตลาด 

5 นายวรุตม์  ค ามูล 5715123383 3 พลังงานทดแทน 

6 นายธนโชติ  โชคถวาย 5804107317 2 วัสดุศาสตร์ 

7 นางสาวธมลวรรณ  ข่าซอ 5804105312 2 คณิตศาสตร์ 

8 นายณัฐกิตติ  งานรุ่งเรอืง 5804101325 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

9 นางสาวธัญจิรา  แสงสว่าง 5814102336 2 ภาษาอังกฤษ 

10 นายอเนก  ค าบุญชู 5818102378 2 การสื่อสารดิจิทัล 
 

15. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพอวดี  

     จ านวน 10  ทุน ทุนละ 12,000  บาท เป็นเงนิจ านวน  120,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายปกรณ์ชัย(บุญชว่ย)  แซ่วื่อ 5603101325 4 วิศวกรรมเกษตร 

2 นางสาวมณีนพรัตน์  แซ่โซ้ง 5606103385 4 การบัญชี 

3 นายศตวรรษ  สารถี 5705101386 3 รัฐศาสตร์ 

4 นายภาคภูมิ  ปรีชาถาวร 5718102327 3 การสื่อสารดิจิทัล 

5 นางสาวสุภาวดี  พรทิพย์ศิริกูล 5706104516 3 การเงนิ 

6 นางสาวขนิษฐา  คนตรง 5714102309 3 ภาษาอังกฤษ 

7 นางสาวกันยา  สติภา 5705101308 3 รัฐศาสตร์ 

8 นางสาวพะเยา  แซ่หา่ง 5812106358 2 เศรษฐศาสตร์เกษตร 

9 นายอรรถพล  หารุค าจา 5805101405 2 รัฐศาสตร์ 

10 นายธนพล  สารเดช 5822101316 2 สัตวศาสตร์ 

11 นายสุริยันต์  ธรรมสัตย์ 5814102381 2 ภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 



 

 

16. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  คุณวเิชียร  ค าศร ี  

     จ านวน 1 ทุน  เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายรัตนพงศ์  มีวันเบี ย 5608107361 4 รัฐศาสตร์  แม่โจ-้แพร่ 
 

17. รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณเยาวลักษณ์ ก ากัดวงศ์   

     จ านวน 1 ทุน เป็นเงินจ านวน 12,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวรัตนาภรณ์  กาบมาลา 5605101379 4 รัฐศาสตร์ 
 

18.  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคุณมณฑล   จันตราชู  

      จ านวน 3  ทุน ทุนละ 12,000  บาท เป็นเงนิจ านวน 36,000  บาท   

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาววิชญาภา  บุญภา 5618102331 4 สื่อสารดิจิทัล 

2 นางสาวสิรกิุล  มั่นเมอืง 5614102358 4 ภาษาอังกฤษ 

3 นางสาวเมลดา  นาน  าเชี่ยว 5722101367 3 สัตวศาสตร์ 
 

19.  รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษาคุณนริศ   จารุวจนะ     

      จ านวน  1 ทุน เป็นเงินจ านวน 12,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวรัตนาภรณ์  ช่างเจรจา 5604108316 4 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
 

20. รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณฑิตพงษ์  พงษ์เภตรารัตน์  

      จ านวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บาท  เป็นเงนิจ านวน 24,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวศิญาภรณ์  ศรศริิ 5614102353 4 ภาษาอังกฤษ 

2 นางสาวอัจฉราพร  พุทธิมา 5614102370 4 ภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

 

 



 

 

21. รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษาคุณธัญยารัตน์ ภู่ประดิษฐ์  

     จ านวน 3  ทุน ทุนละ 12,000 บาท  เป็นเงนิจ านวน 36,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวพัชรี  พรมปินตา 5615123371 4 พลังงานทดแทน 

2 นางสาวพิมพรรณ  วสุนันต์ 5604102331 4 เทคโนโลยีชีวภาพ 

3 นางสาวดวงพร  ตั งมั่นทวีทรัพย์ 5806103362 2 การบัญชี 
 

22. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  คุณจรรยาพรรณ  สุทธิพพิัฒน์  

     จ านวน 1 ทุน  เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวปสุตา  สกุลพนารักษ์ 5704105321 3 คณิตศาสตร์ 
 

23. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  คุณสิทธินันท์  ศรเีมือง  

     จ านวน 1 ทุน  เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาววิชชุดา  กิ่งแก้ว 5806103453 2 การบัญชี 
 

24.  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  คุณบุญวัฒน์   อัตชู    
 

      จ านวน  1 ทุน เป็นเงินจ านวน 12,000  บาท   
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวจตุพร  โกฎค้างพลู 5608114307 4 เกษตรป่าไม้ แมโ่จ้-แพร่ฯ 
 

25. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  คุณสุภา พงษ์เภตรารัตน์   

     จ านวน  1 ทุน เป็นเงินจ านวน 12,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวทรรศนีย์  กิจเฟื่องฟู 5806103365 2 การบัญชี 
 

26.  รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณกฤติเดช  มังคลรังษ ี  

      จ านวน  1 ทุน เป็นเงินจ านวน 12,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวอรณี  กาละค า 5615123422 4 พลังงานทดแทน 
 

 

 

 



 

 

27. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณพรทิพย์ ประจักษ์บรรจง  

     จ านวน 1 ทุน เป็นเงินจ านวน 12,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวธมลวรรณ  ธรรมสละ 5606103353 4 การบัญชี 
 

28. รายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา คุณกุลนิษฐ์ ธนากรวัฒนา  

     จ านวน 1 ทุน เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายเอกรัฐ  ชนานุสิทธิ์ 5801101379 2 พืชไร่ 
 

29. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บรษิัท  พีเอ็มพี  มอเตอร์  โปรดักส ์จ ากัด    

      จ านวน  1 ทุน เป็นเงินจ านวน 12,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวกฤษณา  ขัติวงศ์ 5706103307 3 การจัดการ 
 

30. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณศักดิ์ชัย  สุทธิพพิัฒน์   

     จ านวน  1 ทุน เป็นเงินจ านวน 12,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวจุฬารัตน์  เรือนดวง 5606101445 4 การจัดการ 
 

31. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคุณไชยสิทธิ์  วิชชุตานนท์ 

     จ านวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท  

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวนิศารัตน์  มงคลเรืองอ านาจ 5614102321 4 ภาษาอังกฤษ 

2 นางสาวบุศรนิทร์  นาวารี 5615123356 4 พลังงานทดแทน 
 

32.  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณอรรณพ โสระเวช   

      จ านวน 2  ทุน   เป็นเงนิจ านวน 24,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวศิรินทร์  สุภาสอน 5705104388 3 การบริหารท้องถิ่น 

2 นางสาวรังสยิา  เฉลิมวงค์ 5712102372 3 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
 

 

 

 



 

 

33. รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณศุภวรรณ  วิภารติ 

     จ านวน 2  ทุน   เป็นเงนิจ านวน 24,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวบุญนภา  โขเจริยผล 5803105315 2 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

2 นางสาวคุณัญญา  แก้วเกตุ 5803103304 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
 

34. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคุณชาญวิชย์  ธ ารงศิรริุ่งเรอืง  

      จ านวน 1  ทุน   เป็นเงนิจ านวน 12,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวพัชรินทร์  เบ้าหิน 5601101349 4 พืชไร่ 
 

35. รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษาคุณพรรณี  เชิดไชยพงษ ์ 

     จ านวน 1  ทุน   เป็นเงินจ านวน 12,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวอัญชลีพร  ชัยมา 5722101425 3 สัตว์ศาสตร์ 
 

36.  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณจินดา อักษรนุกุล  

       จ านวน 1  ทุน   เป็นเงนิจ านวน 12,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวปวีณา  แสนย่าง 5609101384 4 พัฒนาการท่องเที่ยว 
 

37. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทสิโก้เพื่อการกุศล  

     จ านวน 18  ทุน ทุนละ 15,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 270,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวศุภัทรา  มงคลสดใส 5606105377 4 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

2 นางสาวปาริฉัตร  ศรีค า 5604104316 4 สถิต ิ

3 นางสาวสุพัตตรา  ครองมัจฉา 5722101391 3 สัตวศาสตร์ 

4 นางสาวชอ่ผกา  หอมมณี 5806104353 2 การเงนิ 

5 นางสาวชนิภรณ์  ศริิรัตน์ 5801105324 2 อารักขาพืช 

6 นางสาวสกุณา  แสนค าแพ 5806105389 2 ระบบสารสนเทศ 

7 นายอรุณโรจน์  กันทา 5805101406 2 รัฐศาสตร์ 

8 นายปวริศร์  สุนทรนนท์ 5810101364 2 การประมง 



 

 

37. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทสิโก้เพื่อการกุศล  

     จ านวน 18  ทุน ทุนละ 15,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 270,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

9 นายเมี่ยะ  อร่าม 5801101046 4 พืชไร่ 

10 นางสาวอรภาณี  ค าบุปผา 5901113345 1 ปฐพีศาสตร์ 

11 นางสาวศุภลักษณ์  ศริิมงคล 5904102339 1 เทคโนโลยีชีวภาพ 

12 นายโชคชัย  ตระสักวนากร 5901101315 1 พืชไร่ 

13 นายปรีชาญาณ  ไกลถิ่น 5912107326 1 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

14 นางสาวสุดารัตน์  แซ่ย่าง 5909101396 1 พัฒนาการท่องเที่ยว 

15 นางสาววราภรณ์  ปันวารี 5906101050 1 การจัดการ  (ลาออก 1/2559) 

16 นางสาวสุดาภรณ์  กองแก้ว 5912102392 1 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

17 นางสาววรรณิดา  ราชนิยม 5909101379 1 พัฒนาการท่องเที่ยว 

18 นางสาวนุจเนตร  ผลจันทร์ 5906101392 1 การจัดการ 
 

38. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน  

     จ านวน 1 ทุน เป็นเงินจ านวน  20,000 บาท (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)  

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายปรัชญา  แก้วเทพ 5612102371 4 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
 

39. รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี   

     จ านวน  15  ทุน ทุนละ  30,000  บาท เป็นเงินจ านวน  450,000  บาท(ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาววรรณภา  ค ามูลเมือง 5603102324 4 วิศวกรรมอาหาร 

2 นายวรากรณ์  ใจยา (จองปิ่นหย่า) 5612102392 4 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

3 นายเกรียงไกร ฐิติวงศเ์กษมสุข 5622101309 4 สัตวศาสตร์ 

4 นางสาวเบญจมาศ ศรีสุรักษ์ 5719103512 3 สถาปัตยกรรม 

5 นางสาวอรนินทร์  ลืนค า 5701105405 3 อารักขาพืช 

6 นางสาวบี  บุญพึ่ง 5701102379 3 พืชสวน 

7 นายนัฐติพงค์  ตาบุญ 5814102341 2 ภาษาอังกฤษ 

8 นายวิทยา  แพงศรี 5801101036 4 พืชไร่ 
 



 

 

39. รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี   

     จ านวน  15  ทุน ทุนละ  30,000  บาท เป็นเงินจ านวน  450,000  บาท(ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

9 นางสาวนวพร  บาลี 5806101388 2 การจัดการ 

10 นางสาวเกศวดี  พานทอง 5804105303 2 คณิตศาสตร์ 

11 นางสาวรดา  แซ่เฉา 5814102391 2 ภาษาอังกฤษ 

12 นายวรเมธ  มาเยอะ 5901101051 3 พืชไร่ 

13 นางสาวทิพปภา  แซ่วะ 5906103024 3 การบัญชี 

14 นางสาวหทัยรัตน์  อุ่นแก้ว 5901126332 1 สหวิทยาการสมุนไพร 

15 นางสาวกรองกาญจน์  สุดวิลัย 5901105304 1 อารักขาพืช 
 

40. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชินูปถัมภ์   

      จ านวน  19 ทุน ทุนละ 30,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 570,000 บาท (ยกเว้นค่าเล่าเรยีน) 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวสุรีย์พร  แซ่เล้า 5606104411 4 การเงนิ 

2 นางสาวอรัญญา  ทนุศาสตร์ 5606101430 4 การจัดการทั่วไป 

3 นางสาวสุภาภรณ์  กมลชอบวิรยิะ 5606103431 4 การบัญชี 

4 นายพิเชษฐ์  สะแก 5601102406 4 พืชศาสตร(์พืชสวน) 

5 นางสาวอังควิภา  ทับบุรี 5709101414 3 พัฒนาการท่องเที่ยว 

6 นางสาวสุภาพร  มูลต๋า 5704102335 3 เทคโนโลยีชีวภาพ 

7 นายรัตนพงศ์  กตัญชลีกรกุล 5701124331 3 เกษตรเคมี 

8 นางสาวรัศมี  วินัยผาสุก 5703102347 3 วิศวกรรมอาหาร 

9 นางสาวปิยนุช  แซ่ห่าง 5705101364 3 รัฐศาสตร์ 

10 นางสาวสิรนิทรา  ศริิยา 5801101365 2 พืชไร่ 

11 นายธรรมโชติ  วุฒิกรก าเนิด 5801105336 2 อารักขาพืช 

12 นางสาวรัตนา  แก้วค า 5804103339 2 เคมี 

13 นายวิจิตร  สัมพันธ์สินโกมล 5801101034 4 พืชไร่ 

14 นางสาวจุฑาทิพย์  หยกสิรผิลลาภ 5901105316 1 อารักขาพืช 

15 นายประเสริฐ  เสกเสรี 5901124317 1 เกษตรเคมี 

16 นางสาวมะลิลา  แสงท้าว 5901105369 1 อารักขาพืช 



 

 

40. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชินูปถัมภ์   

      จ านวน  19 ทุน ทุนละ 30,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 570,000 บาท (ยกเว้นค่าเล่าเรยีน) 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

17 นายอภิชาติ  เจริญเปรมปรีดิ์ 5901102489 1 พืชสวนประดับ 

18 นางสาววิมลมณี  นิสภา 5922101388 1 สัตวศาสตร์ 

19 นายหล้าเสา  วรนาถยืนยง 5912101382 1 เศรษฐศาสตร์ 
 

41. ทุนการศึกษาคุณโสภณ คุณอุบลศรี  บุณยรัตพันธุ์    

      จ านวน 1 ทุน ทุนละ 38,000 บาท เป็นเงินจ านวน 38,000 บาท  

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวอภิญญา  ชุ่มอินถา 5608107393 4 รัฐศาสตร์  แม่โจ-้แพร่ฯ 
 

42. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54  

     จ านวน 5  ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจ านวน 50,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวจุฑาทิพ  ศริิวนกูล 5612102319 4 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

2 นางสาวญาณี  รัฐพลวรรณชัย 5606101333 4 การจัดการ 

3 นางสาวมณีรัตน์  คุ้มรอบ 5706102424 3 การตลาด 

4 นายณัฐพงษ์  ขวัญเกิด 5705101326 3 รัฐศาสตร์ 

5 นางสาวอ่อน  ปู่มั่น 5801113351 2 ปฐพีศาสตร์ 

6 นายณัฐพงษ์  อนันต๊ะ 5806102375 2 การตลาด 

7 นางสาวอริสรา  ชมถิ่น 5905104401 1 การบริหารท้องถิ่น 
 

43. ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  

     จ านวน 8 ทุน ทุนละ 35,000  บาท เป็นเงนิจ านวน 280,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวดวงดาว  หอ่นาค 5608105304 4 เทคโนโลยีชีวภาพ แม่โจ-้แพร่ฯ 

2 นางสาวจารุวรรณ  มากยก 5714102311 3 ภาษาอังกฤษ 

3 นายกรดล  จายค า 5703103304 3 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

4 นางสาวเรณุมาศ  ทาโปปิน 5808108318 2 การจัดการชุมชน แมโ่จ้-แพร่ฯ 

5 นางสาวอัมพร  นายหว่าง 5809101403 2 พัฒนาการท่องเที่ยว 
 



 

 

43. ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  

     จ านวน 8 ทุน ทุนละ 35,000  บาท เป็นเงนิจ านวน 280,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

6 นายเอกลักษณ์  นันป้อ 5901102502 1 พืชสวน 

7 นางสาวจิรนันท์  พรมศรจีันทร์ 5901102328 1 พืชสวน 

8 นางสาวพนิตนาฎ  บุญสิทธิ์ 5912101351 1 เศรษฐศาสตร์ 
 

44. ทุนการศึกษากองทุนโครงการสนับสนุนเงนิอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนิสิต นักศกึษาพิการใน

ระดับอนุปริญญา และระดับปรญิญาตรี  จ านวน 9 ทุน ทุนละ 20,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 180,000 

บาท(ตามใบเสร็จลงทะเบียนจริง) 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายพงษ์ทวี  เทียมหนิตั ง 5608115314 4 เทคโนโลยีการผลติพืช  แมโ่จ-้แพร่ 

2 นายจิรกิตต์   ดอกแสง 5808114006 4 เกษตรป่าไม้  แมโ่จ้-แพร่  

3 นางสาวบวรรัตน์  วงค์ชัย 5806105027 4 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   

4 นางสาวธัญมน  กาญจนบรรยงค์  5806104394 2 การเงนิ   

5 นางสาวปิยนุช  มานะดี 5806103404 2 การเงนิ   

6 นายสรณ  ศุขเกษม 5604101391 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์   

7 นายธิต ิ ดิลกนาม 5706104392 3 การเงนิ   

8 นายพงศธร  ทะตัน 5903101334 1 วิศวกรรมเกษตร 

9 นายวรพล  ศรเีมืองมูล 5919102525 1 ภูมสิถาปัตยกรรม 
 

45. ทุนการศึกษามูลนิธินิวัติไกรฤกษ์   
  

     จ านวน 4 ทุน ทุนละ 20,000 บาท  เป็นเงนิจ านวน  80,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายมารุต  งานดี 5810101019 4 การประมง 

2 นายสิทธิศักดิ์  วิรยิะศักดาพงศ์   5822102019 4 การผลิตสุกร 

3 นายพิพัฒน ์ หงษ์ส าโรง 5601101391 4 พืชไร่ 

4 นายชนพล  ชัยชมภู 5703103313 3 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 
 

 

 

 

 



 

 

46. ทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า  จ ากัด   
 

     จ านวน 3 ทุน ทุนละ 40,000 บาท เป็นเงินจ านวน 120,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวพัชราภรณ์ หยกลลิตเลิศล  า  5804105329 2 คณิตศาสตร์ 

2 นางสาวน  าทิพย์  รักชวีิต 5903103330 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

3 นางสาววรางคณา  สิงขรบรรจง 5912106368 1 เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ 
 

47.  ทุนบริษัทเจรญิโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จ ากัด กลุ่มธุรกิจครบวงจร(ข้าวโพด) ระดับปริญญาตรี  

       จ านวน  10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 150,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายฉัตรเฉลิม  ครองจรงิ 5603101308 4 วิศวกรรมเกษตร 

2 นายสมชัย  เพ็ญทนุพงศ์ 5603104331 4 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

3 นางสาวสุนิสา  รัตนพรหม 5703104328 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

4 นางสาววัชรวลี  ขว้างจติต์ 5703101355 3 วิศวกรรมเกษตร 

5 นางสาวจารุวรรณ  แสงศรีจันทร์ 5712106316 3 เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ 

6 นางสาวศศธิร  กรณ์โคกกรวด 5701105378 3 อารักขาพืช 

7 นางสาวชาคริยา  กองเอียด 5801124308 2 เกษตรเคมี 

8 นางสาวศุภากร  ดวงเนตร 5801124345 2 เกษตรเคมี 

9 นางสาวศิริพร  วิชาดี 5801124343 2 เกษตรเคมี 

10 นางสาวอภิชญา  สาระมาน 5812102391 2 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
 

48.  ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)  
 

      จ านวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงินจ านวน 12,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายภูมิภเิษก  ฉัตรค าแปง 5804105332 2 คณิตศาสตร์ 

2 นายสิริชัย  สายทอง 5801122037 4 การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49.  ทุนการศึกษา มูลนิธิราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

      จ านวน 2 ทุน ทุนละ 8,000 บาท เป็นเงินจ านวน  16,000  บาท   

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายธีรพัฒน ์ ยะฟุ่น 5603105310 4 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

2 นายณัฐธิชา  ยากอง 5703103320 3 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
 

 

50.  ทุนกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

      จ านวน 30 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 180,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาววชริฎาพร  ครื นอุระ 5901122031 3 การพัฒนาส่งเสรมิและนิเทศศาสตร์เกษตร 

2 นายสมเกียรติ  เดเบอะ 5901122040 3 การพัฒนาส่งเสรมิและนิเทศศาสตร์เกษตร 

3 นายอภิเดช  ชัยพิรยิะกิจ 5701125348 3 การพัฒนาส่งเสรมิและนิเทศศาสตร์เกษตร 

4 นายก่อเกียรติ  อภปิรัชญาพงศ์ 5901101001 3 พืชไร่ 

5 นายสิทธา  นิยมเพิ่มพร 5901101043 3 พืชไร่ 

6 นายบุรินทร  ศักดิ์คะทัศน์ 5904106315 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 นายฐิตพิัฒน์  แสงเดือน 5804101323 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

8 นางสาวนุชจรนิทร์  แซ่พั่ว 5804105321 2 คณิตศาสตร์ 

9 นายณัฐพงศ์  ค าดา 5804105310 2 คณิตศาสตร์ 

10 นางสาวสุชานันท์  โดนสูงเนิน 5604105355 4 คณิตศาสตร์ 

11 นางสาวชญาภา  พรหมพล 5604107306 4 วัสดุศาสตร์ 

12 นางสาววิภาดา  อุนจะน า 5906104430 1 การเงนิ 

13 นางสาวนัฐกาญจน์  รินพล 5906104370 1 การเงนิ 

14 นายศีลธรรม  แซ่เฉ่า 5906104436 1 การเงนิ 

15 นางสาวนิรัชชา  อุดใจ 5906101388 1 การจัดการ 

16 นางสาวปิยมล ธรรมกระโทก 5806102428 2 การตลาด 

17 นายณัฐชนน  ใคร้มา 5905101332 1 รัฐศาสตร์ 

18 นายสุภัคชัย  เจริญเจา้สกุล 5705101407 3 รัฐศาสตร์ 

19 นายมุตตะกีน  บาดา 5705101375 3 รัฐศาสตร์ 

20 นายบุญเกล้า  จ านงค์จิตร 5505204330 5 การปกครองท้องถิ่น 
 



 

 

50.  ทุนกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

      จ านวน 30 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 180,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

21 นางสาวณัฐกานต์ ธิวงค์นอ้ย 5919101318 1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

22 นายกฤษฎา  จันขอนแก่น 5822101303 2 สัตวศาสตร์ 

23 นายณัฐพงษ์  ดีมาก 5822101337 2 สัตวศาสตร์ 

24 นางสาวอฑิตติยา  พลสูงเนิน 5810101428 2 การประมง 

25 นายก้องภพ  ศริพันธุ์ 5910101004 3 การประมง 

26 นางสาวกมลวรรณ  วราโพธิ์ 5712101303 3 เศรษฐศาสตร์ 

27 นางสาวกัลยา  เพชรศลิาชัย 5814102308 2 ภาษาอังกฤษ 

28 นายปรัชญา  เขื่อนแก้ว 5718102323 3 การสื่อสารดิจิทัล 

29 นายวราวุธ  อุตมะ 5708110323 3 การตลาด  ม.แมโ่จ้-แพร่ฯ 

30 นางสาวเกศสุดารัตน์ หลักค า 5708114307 3 เกษตรป่าไม้ ม.แม่โจ-้แพร่ฯ 
 

51.   ทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต  บุญศร ีวังซ้าย 

       จ านวน 3 ทุน ทุนละ 7,000 บาท เป็นเงินจ านวน 21,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวกฤษณา  ศรบีุญเรือง 5706101306 3 การจัดการ 

2 นายซัพวิชญ ์ นันทานนท์ 5601105328 4 อารักขาพืช 

3 นายนฤดม  ปู่ยุง 5801102497 2 รัฐศาสตร์ 
 

52. รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนธิิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

     จ านวน  4 ทุน ทุนละ 8,000 บาท  เป็นเงินจ านวน 32,000   บาท  

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายวีรพล  รินราด 5601105397 4 อารักขาพืช 

2 นางสาวไพลิน  แว่นน้อย 5610101375 4 การประมง 

3 นางสาวหฤทัย  สายผาบ 5904101387 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4 นางสาวพรกนก  เทพวงค์ 5904102323 1 เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

 

 

 

 



 

 

53.  ทุนการศึกษา บริษัท คาโออินดัสเตรยีล ประเทศไทย จ ากัด  

      จ านวน  1 ทุน  เป็นเงินจ านวน  8,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวนิศาชล  เพราะบุญ 5604103315 4 เคมี 
 

54.  ทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป ี  

      จ านวน  8 ทุน ทุนละ 10,000 บาท  เป็นเงินจ านวน  80,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายธนากร  แซ่เถา 5703104306 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

2 นางสาวสุวิมล  ธ ารงวงศ์วทิย์ 5612101394 4 เศรษฐศาสตร์ 

3 นายวรัญญู  แก้วศริิ 5804106379 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 นางสาวปิยวรรณ  กิติทรัพย์ 5703103331 3 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

5 นางสาวธารทิพย์  สิรสิวัสดิ์ 5708104311 3 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร แมโ่จ-้แพร่ฯ 

6 นางสาวเพ็ญนภา  สิงห์สี 5708105310 3 เทคโนโลยชีวีภาพ  แมโ่จ้-แพร่ฯ 

7 นางสาวปุญญิศา  นิธิสมบัติ 5708113307 3 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  แมโ่จ้-แพร่ฯ 

8 นางสาววราภรณ์  ล่ าเขียว 5808104315 2 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร แมโ่จ-้แพร่ฯ 

 

55.  ทุนการศึกษามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  
 

      จ านวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงนิจ านวน  10,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวอภิญญา  สว่างจติร์ 5609101447 4 พัฒนาการท่องเที่ยว 

2 นายกฤษฎิ ์ จารุภคพล 5703103305 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
 

56.  ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ" 

      จ านวน 1 ทุน เป็นเงินจ านวน  27,500  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวจันทกานติ์  มะลิวัลย์ 5608104303 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร แมโ่จ-้แพร ่
 

57.  ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนักเรยีนยากจนอ าเภอแกลง 

      จ านวน 1 ทุน เป็นเงินจ านวน  16,000  บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวนารีรัตน์  ปีพิมพ์ 5604102322 4 เทคโนโลยีชีวภาพ 



 

 

58.  ทุนการศึกษาคุณเชาว์  เชาวนะ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นท่ี 23  

      จ านวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจ านวน  10,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวสุดาพร  จันทร์ฤทธิ์ 5701102469 3 พืชสวน 
 

59.  ทุนการศึกษากองทุนคุณฉัตร  พุ่มสุทัศน์  
 

      จ านวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงินจ านวน  24,000  บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวกานติมา  นามกระโทก 5719102502 3 ภูมสิถาปัตยกรรม 

2 นายสพลยศ  นันทวงศ์ 5804106351 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

60. ทุนการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.มาเอดะ   
 

จ านวน 10 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 60,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวนุชนาถ  จ าปาทิพย์ 5606101363 4 การจัดการ 

2 นายธงชัย  ทิพย์พนาพันธ์ 5506101339 5 การจัดการ 

3 นายอนิรุฒ  หล้ากันทา 5603101347 4 วิศวกรรมเกษตร 

4 นายรัฐภูมิ  รุ่งเจรญิ 5601101358 4 พืชไร่ 

5 นายณัฐวัตร  ธัญญสิทธิ์ 5706102367 3 การจตลาด 

6 นายชาญชัย  ทองค าเขียว 5801122011 4 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

7 นายกมล  รินค า 5714102305 3 ภาษาอังกฤษ 

8 นางสาวดาวสว่าง  วิญญูรัตน์ 5605204318 4 การบริหารท้องถิ่น 

9 นางสาวรุ่งนภา  เชยีงนวล 5503105324 5 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

10 นางสาวโชติรัตน์  เผา่อ้าย 5906103342 1 การบัญชี 
 

61. ทุนการศึกษา มูลนธิิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย  

     จ านวน 3 ทุน  ทุนละ 40,000 บาท เป็นเงินจ านวน 120,000 บาท 

ล าดับ ชือ่  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวสายฝน  กองมู 5805101389 2 รัฐศาสตร์ 

2 นางสาวพรพรรณ  ขจรเกียรติชวาล 5906103410 1 การบัญชี 

3 นางสาวธนัชชา  แสนบุตรวงค์ 5901105337 1 อารักขาพืช 



 

 

62. ทุนการศึกษา บรษิัท น้ ามันปิโตรเลียมไทย จ ากัด  
 

     จ านวน 1 ทุน เป็นเงินจ านวน 40,000 บาท  
 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายละ  สางก่าน 5801102436 2 พืชสวน 
 

63. ทุนการศึกษา มูลนธิิทาคาฮาชิ  
  

     จ านวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท เป็นเงินจ านวน 90,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวชนดิา  เทพแปง 5704102331 3 เทคโนโลยีชีวภาพ 

2 นางสาวรุ่งทิวา  จงึจิระธนติกุล 5703101348 3 วิศวกรรมเกษตร 

3 นางสาวเกวลิน  ภูน่พคุณ 5703103307 3 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 
 

64. ทุนการศึกษา กองทุนทานกิุจิ  
  

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท เป็นเงินจ านวน 25,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวสิรนิยา  จอมหาร 5801102468 2 พืชสวน 
 

65. ทุนการศึกษา ธนาคารกรุงไทย  
  

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 25,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 25,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายศักรินทร์  แคแดง 5804108331 2 เคมีอุตสาหกรรม 
 

66. ทุนการศึกษา ว่าที่ ร.ต. อาจารย์เฉลิมเกียรติ  ชวชาติ แม่โจ้รุ่นที่ 27 

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวสุนิตย์  กันทะโล 5701102472 3 พืชสวนประดับ 
 

67. ทุนการศึกษา ผ.อ.ประดิษฐ์และคุณประนอม  เกตุวรภัทรา 

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 6,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายชวนิศนนท์  ปภัสศรัณย์ 5906105325 1 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 
    



 

 

68. ทุนการศึกษา นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย  
 

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 6,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายเชิดเกียรติ  จาตระกูล 5601125307 4 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 
 

69. ทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที  ภู่รอด  
 

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 8,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวพิมผกา  มลอา 5601102493 4 พืชสวนประดับ 
 

70. ทุนการศึกษา ศิษย์เก่าบัญชี รุ่น 70  
 

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 6,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายอานุภาพ  ชัยพนัส 5806103509 2 การบัญชี 
 

71. ทุนการศึกษา ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารสะสม บัญชี 596-2-04978-4 

     จ านวน 6 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงินจ านวน 36,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายศักดิ์สิทธิ์  ไพรสนฑส์ันทัด 5901122037 3 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

2 นายเกียรติศักดิ์  เยิดยิ่ง 5901122003 3 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

3 นางสาวภัทรมน  มหุวรรณ์ 5901122027 3 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

4 นายณัฐพร  ประไพพงษ์ 5901122006 3 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

5 นายบุญทอง  ศรสีกุลคีรี 5901122017 3 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

6 นายธีรภัทร์  ทวีศักดิ์วนาไพร 5901122011 3 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 
 

72. ทุนการศึกษา คุณด าริห์  แสงสินธุ์ชัย ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 46 

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 56,000 บาท เป็นเงินจ านวน 56,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวสุภาวดี  จะ๊นวน 5815123408 2 พลังงานทดแทน 
 

 

 

 

 

 



 

 

73. ทุนการศึกษา คุณประยูร  ค าแสน ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 42 

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวแสงตะวัน  ปู่เงนิ 5901101049 3 พืชไร่ 
 

74. ทุนการศึกษา คุณครูสมบูรณ์  ศิธราชู  
 

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจ านวน 10,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวรุ่งอรุณ  กุยวารี 5714101375 3 นิเทศศาสตร์บูรณาการ 
 

75. ทุนการศึกษา รศ.ดร.คมกฤต  เล็กสกุล และนายเฉลิมศักดิ์  ใจสุดา ศษิย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 58  

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจ านวน 10,000 บาท 

ล าดบั ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวปัณฑารีย์  ใจมุข 5814101342 2 นิเทศศาสตร์บูรณาการ 
 

76. ทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา "โครงการบัณฑติคืนถิ่น"  

     จ านวน 4 ทุน ทุนละ 60,000 บาท เป็นเงินจ านวน 240,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวสุดารัตน์  แซ่จาง 5906102534 1 การตลาด 

2 นางสาวภัทรธิยา  แสนโซ้ง 5906102455 1 การตลาด 

3 นางสาวศศิภา  นิลพันธ์ 5906101458 1 การจัดการ 

4 นางสาวสุรีย์  ใฝก่ระจายงาน 5906103484 1 การบัญชี 
 

77. ทุนการศึกษา พระภัทรพงษ์  สงวนศักดิ์  
 

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 6,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายสุริยันต์  บูชาผาภูมิ 5906101483 1 การจัดการ 
 

78. ทุนการศึกษา POMO 9   
  

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 7,500 บาท เป็นเงินจ านวน 7,500 บาท 

ล าดับ ชือ่  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวฌาลิตา  สิงใจ 5901102344 1 พืชสวน 



 

 

79. ทุนการศึกษา โครงการเดอะฮับ คอนโด   
 

     จ านวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงนิจ านวน10,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายมนต์ธัช  นามพรม 5601105379 4 อารักขาพืช 

2 นายพัฒนพงษ์  อรชุน 5705101369 3 รัฐศาสตร์ 
 

80. ทุนการศึกษาส าหรับเด็กผู้หญิง (PLAN)  
 

     จ านวน 1 ทุน ทุนละ 100,000 บาท เป็นเงินจ านวน 100,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวณิชนันทน์  จะสอ 5906103021 3 การบัญชี 
 

81.1  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ต่อเน่ือง 5 ปี) งปม.58 

จ านวน 2 ทุน ทุนละ 50,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 100,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวสุชานารถ  เสริมสุข 5919102530 1 ภูมสิถาปัตยกรรม 

2 นายระพีพงศ์  ไชยปิง 5919102523 1 ภูมสิถาปัตยกรรม 
 

81.2  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ต่อเน่ือง 4 ปี) งปม.58 

จ านวน 11 ทุน ทุนละ 40,000 บาท เป็นเงินจ านวน 440,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวกาญจนา  มณวีงศ์ 5912102305 1 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

2 นายชัยมงคล  ใจเป็ง 5905201311 1 รัฐศาสตร์ (สมทบ) 

3 นายอิทธิพล  สุขศรี 5912106395 1 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

4 นางสาวณัชชา  บุญดี 5910101330 1 การประมง 

5 นางสาวภริัญชญา  ค าเสือ 5912102364 1 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

6 นางสาวจรยิา  บัวสา 5919101306 1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

7 นางสาวจารวี  เฉยสอน 5919101308 1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

8 นายสุทธิพงษ์  สุนันสา 5901105397 1 อารักขาพืช 

9 นางสาวจรยิา  จะ๊ใจ 5922101311 1 สัตวศาสตร์ 

10 นายสรศักดิ์  แสนค า 5910101407 1 การประมง 

11 นางสาวอริสรา  ฟองมะลิ 5922101425 1 สัตวศาสตร์ 



 

 

81.3  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ต่อเน่ือง 2 ปี) งปม.58 

จ านวน 7 ทุน ทุนละ 20,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 140,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายทินกร  บุตรศรี 5919101007 1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

2 นางสาววรันธร  ผลิผล 5919101015 1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

3 นายสราวุธ  แผงศร 5919101020 1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

4 นายกิตตพิจน์  วิชัย 5919101002 1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

5 นายณัฐพัฒน์  แสงศักดิ์ 5919101004 1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

6 นายตะวัน  จันศิริ 5919101006 1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

7 นายสุเพีย  ขมื 5901101046 1 พืชไร่ 
 

81.4  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไม่ต่อเน่ือง) งปม.58 

จ านวน 74 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 444,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวณภัทราภรณ์  ศักดิ์สูง 5922101326 1 สัตวศาสตร์ 

2 นายภูวนัด  กระแหน่ 5822101014 2 สัตว์ปีก 

3 นางสาวจุฬาลักษณ์  ทุ่มข า 5622101320 4 การผลิตสุกร 

4 นางสาวนฤมล  วรรณพริ ง 5718102320 3 การสื่อสารดิจิทัล 

5 นางสาวรัชนีพร  แซ่เล้า 5719101327 3 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

6 นายฉี  แซ่ว่าง 5819101306 2 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

7 นางสาวจุฑารัตน์  แก้วหล้า 5605104310 4 การบริหารท้องถิ่น 

8 นายณัฐพล  เขียวดง 5605104325 4 การบริหารท้องถิ่น 

9 นายปราชญา  ปันประสพ 5705101360 3 รัฐศาสตร์ 

10 นายบัญชา  ฤทธิ์เรืองโรจน์ 5705101353 3 รัฐศาสตร์ 

11 นายธนพงษ์  วังทอง 5805101332 2 รัฐศาสตร์ 

12 นางสาวปาณิศา  อ่อนดอกไม้ 5615123363 4 พลังงานทดแทน 

13 นายมนตรี  ภริะบรรณ์ 5615123380 4 พลังงานทดแทน 

14 นางสาววรัญญา  ยอนิมา 5712101373 3 เศรษฐศาสตร์ 

15 นางสาวหมวย  ลุงย๊ะ 5912102399 1 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

16 นางสาวสุภาพร  แซ่ม้า 5912102396 1 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 



 

 

81.4  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไม่ต่อเน่ือง) งปม.58 

จ านวน 74 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 444,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

17 นางสาวอัจฉรา  เจตนานุเคราะห์ 5612106393 4 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

18 นางสาวปวีณา  ผวิเกลี ยง 5812107338 2 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

19 นายอนุสรณ์  ศิริวงค์ 5806104531 2 การเงนิ 

20 นางสาวมาริสา  ก าหนด 5806104455 2 การเงนิ 

21 นางสาวศรวณีย์  ใจแก้ว 5806104493 2 การเงนิ 

22 นางสาวศศิภา  นิลพันธ์ 5906101458 1 การจัดการ 

23 นางสาวศศธิร  ปันโปธา 5906101457 1 การจัดการ 

24 นางสาวแก้ว  อนันตไ์พสิฐ 5906101319 1 การจัดการ 

25 นายพัชรพงศ์  อาทิตย์ 5906105020 1 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

26 นายพิชญุตม์  นุ้ยคง 5906105021 1 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

27 นางสาวศศินา   5806105043 4 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

28 นางสาวสิรพิร  พิทักษ์พรวงค์ 5706103449 3 การบัญชี 

29 นางสาวมณีรัตน์  สุริยา 5606103387 4 การบัญชี 

30 นางสาววรรณิกา  จอมค า 5606103405 4 การบัญชี 

31 นางสาวกมลวรรณ เมืองเชียงหวาน 5606103303 4 การบัญชี 

32 นางสาวสุวนันท์  สวาสนา 5606102413 4 การตลาด 

33 นางสาวกัลยกร  เลิศสุขศักดา 5606102307 4 การตลาด 

34 นายประพันธ์  เลิศสุขสุขุมชัย 5906102427 1 การตลาด 

35 นายเจษฎา  สุริยา 5801105318 2 อารักขาพืช 

36 นางสาววิไลวรรณ  พิมพวง 5901105382 1 อารักขาพืช 

37 นายมนัส  แซ่ม้า 5901124322 1 เกษตรเคมี 

38 นางสาวนันทนา  สุแก้ว 5701102373 3 พืชสวน(ไม้ผล) 

39 นางสาวนงนุช  จะลอ 5701102368 3 พืชสวน(พืชผัก) 

40 นางสาวธิดาพร  ตันทอง 5701102364 3 พืชสวนประดับ 

41 นายสิทธา  นิยมเพิ่มพร 5901101043 3 พืชไร่ 

42 นายวุฒิชัย  จติดิลกธรรม 5701126326 3 วทิยาการสมุนไพร 



 

 

81.4  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไม่ต่อเน่ือง) งปม.58 

จ านวน 74 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 444,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั นปี สาขาวิชา 

43 นายสุทธิพงษ์  ตระกูลเสาวภาพ 5801122038 4 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

44 นายชาตรี  แก้วค า 5701125307 3 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

45 นางสาวชนากานต์  แย้มฎีกา 5801113308 2 ปฐพีศาสตร์ 

46 นางสาวพูลทรัพย์  ทรัพย์สกุล 5803105320 2 เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ 

47 นายณัฐภัทร  ป้านสุวรรณ์ 5703101313 3 วิศวกรรมเกษตร 

48 นายนิพนธ์  สามพันพวง 5703102330 3 วิศวกรรมอาหาร 

49 นายเอกชัย  นารินค า 5703102362 3 วิศวกรรมอาหาร 

50 นายมาดเมษา  บุรารักษ์ 5810101018 4 การประมง 

51 นายมารุต  งานดี 5810101019 4 การประมง 

52 นายกฤษดา  ชมภูทวีป 5810101001 4 การประมง 

53 นางสาวระวีนิภา  แซ่เบ๊ 5709101373 3 พัฒนาการท่องเที่ยว 

54 นางสาวรัชนีกร  สอสูงเนิน 5709101377 3 พัฒนาการท่องเที่ยว 

55 นายปรัชญา  เป็งเส้า 5709101349 3 พัฒนาการท่องเที่ยว 

56 นางสาวปลายฟ้า  แย้มทอง 5814101341 2 นิเทศศาสตร์บูรณาการ 

57 นางสาวสุทธิวรรณ  อูปทอง 5814101376 2 นิเทศศาสตร์บูรณาการ 

58 นายสุริยันต์  ธรรมสัตย์ 5814102381 2 ภาษาอังกฤษ 

59 นางสาวนฤชยา  ติ๊บตา 5804105315 2 คณิตศาสตร์ 

60 นางสาวนรัตนา  เบียเชอ่ชา 5804105335 2 คณิตศาสตร์ 

61 นางสาวสกาวเดือน  เกษกาญจน์ 5604101389 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

62 นางสาวเนตรชนก  แสงขาว 5604101342 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

63 นายบัญชาการ  สุวรรณกาศ 5904106314 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

64 นางสาวนฤทัย  ใจป้อ 5904109315 1 ฟิสิกส์ประยุกต์ 

65 นายปัญญา  สารถ้อย 5808114012 4 เกษตรป่าไม้ แมโ่จ้-แพร่ฯ 

66 นางสาวค ามูล  ค าสุข 5808105302 2 เทคโนโลยีชีวภาพ  แมโ่จ้-แพร่ฯ 

67 นางสาวมาลี  แซ่ลี 5808111347 2 การบัญชี แม่โจ้-แพร่ฯ 

68 นายภาคภูมิ  นาขะมิ น 5608114368 4 เกษตรป่าไม้ แมโ่จ้-แพร่ฯ 



 

 

81.4  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไม่ต่อเน่ือง) งปม.58 

จ านวน 74 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 444,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

69 นายภานุวัฒน์  ค ากาง 5608114372 4 เกษตรป่าไม้ แมโ่จ้-แพร่ฯ 

70 นายเริงฤทธิ์  จาอาบาล 5908114358 1 เกษตรป่าไม้ แมโ่จ้-แพร่ฯ 

71 นายชยรพ  สอนดี 5608114315 4 เกษตรป่าไม้ แมโ่จ้-แพร่ฯ 

72 นางสาวณัชชา  ภาสดา 5708107326 3 รัฐศาสตร์  แม่โจ-้แพร่ฯ 

73 นายวรพล  มีแย้ม 5907101011 3 การประมง  แมโ่จ้-ชุมพร 

74 นายปรินทร์  ปางวัชรากร 5807104312 2 พัฒนาการท่องเที่ยว  แม่โจ้-ชุมพร 
 

82.  ทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 

จ านวน 13 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 65,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวสุกัญญา  แก้วพงษ์ 5901105394 1 อารักขาพืช 

2 นางสาวผกามาศ  ทองเกิดอินทร์ 5901101345 1 พืชไร่ 

3 นายชาญชัย  ชนก 5801101322 2 การประมง 

4 นางสาวธนิษฐา  พิทักษ์เสวภาพ 5901101012 3 การประมง 

5 นางสาววงศว์รี  เพ็ชรรัตน์ 5910101024 3 การประมง 

6 นางสาวรัฐชยา  แสงประดับ 5910101009 3 การประมง 

7 นางสาวปิยพร  จันทร์บัว 5807101315 2 การประมง แม่โจ้-ชุมพร 

8 นางสาวปาริชาติ  พริกแก้ว 5807101313 2 การประมง แม่โจ้-ชุมพร 

9 นางสาวเกศกนก  ช่วยศรัทธา 5807103303 2 การจัดการ แมโ่จ-้ชุมพร 

10 นางสาวปาลิตา  อรุณโชติ 5807103303 2 การจัดการ แมโ่จ-้ชุมพร 

11 นางสาวณิชากานต์  สงขวัญ 5707108312 3 รัฐศาสตร์ แมโ่จ้-ชุมพร 

12 นางสาวสุธิดา  สุขสมบูรณ์ 5707108335 3 รัฐศาสตร์ แมโ่จ้-ชุมพร 

13 นางสาวนวลอนงค์  ชวนประชุม 5808104315 3 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร แมโ่จ-้แพร่ฯ 

 

 

 

 



 

 

83.1  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ต่อเน่ือง 5 ปี) งปม.59 

จ านวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายวุฒิชัย  ใจเสมอ 5819103530 2 สถาปัตยกรรม 
 

83.2  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ต่อเน่ือง 4 ปี) งปม.59 

จ านวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 30,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวรัฐกานต์  ธิวงค์น้อย 5919101318 1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

2 นายจาย  วงค์ใหญ่ 5901102322 2 พืชสวน 

3 นายประพันธ์  เลิศสุขสุขุมชัย 5906102427 1 การตลาด 
 

83.3  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ต่อเน่ือง 2 ปี) งปม.59 

จ านวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท เป็นเงนิจ านวน 20,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายอติคุณ  เพชรนิล 5919101022 3 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 

83.4  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไม่ต่อเน่ือง) งปม.59 

จ านวน 127 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงินจ านวน 762,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวมาริษา ท าดี 5722101364 3 สัตวศาสตร์ 

2 นางสาวศุภัตตรา ครองมัจฉา 5722101391 3 สัตวศาสตร์ 

3 นางสาวจุรรีัตน์ ทรัพย์หิรัญ 5722101323 3 อาหารสัตว์ 

4 นายธนพล สารเดช 5822101346 2 สัตวศาสตร์ 

5 นายชัยโย  ปิมปา 5822101008 4 สัตว์ปีก 

6 นายปฐวี ณ น่าน 5818102333 2 การสื่อสารดิจิทัล 

7 นายรัฐศาสตร์  ทรงค า 5618102329 4 การสื่อสารดิจิทัล 

8 นางสาววรรณวิศา มณีขัติยะ 5919101013 3 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

9 นางสาวณัฐวีระนันท์ เป็งทา 5919101005 3 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

10 นางสาวชนกิานต์  ชาวน่าน 5919102506 1 ภูมสิถาปัตยกรรม 

11 นางสาวภัทรียา  ตาลผาด 5719102522 3 ภูมสิถาปัตยกรรม 



 

 

83.4  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไม่ต่อเน่ือง) งปม.59 
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12 นางสาวสุภัชญาณ์  จิตติภัสสร 5905101401 1 รัฐศาสตร์ 

13 นายเกียรติศักดิ์  ทรายค า 5905201303 1 รัฐศาสตร์ 

14 นางสาวจันทร์ตระการ หินคง 5905101312 1 รัฐศาสตร์ 

15 นางสาวกัลยกร  ห่านตระกูล 5805201302 2 รัฐศาสตร์ 

16 นางสาวภัทจิรา  หูพู้ล 5805101355 2 รัฐศาสตร์ 

17 นายเทิดพงศ์  เข็มภาค 5705101335 3 รัฐศาสตร์ 

18 นายนราธร  มูลลี 5705101347 3 รัฐศาสตร์ 

19 นางสาวกุลนรี  ต๊ะกัณทา 5905101307 1 รัฐศาสตร์ 

20 นางสาวจุฑากาญจน ์ ขันตี 5705101318 3 รัฐศาสตร์ 

21 นางสาวณัฐปภัสร์  เหล่าค า 5715123331 3 พลังงานทดแทน 

22 นางสาวพิชชาพร ค ามี 5715123364 3 พลังงานทดแทน 

23 นางสาวพัณณิตา  ดุจรัตนะ 5715123363 3 พลังงานทดแทน 

24 นางสาวบุณยาวีร์  แสงสว่าง 5715123351 3 พลังงานทดแทน 

25 นางสาวสราวัลย์  บุญมงคลกิตต ิ 5912102388 1 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

26 นายเจษฏากร  ศรรุง่ 5812102319 2 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

27 นางสาวณิชกานต์  ดวงวะนา 5912101331 1 เศรษฐศาสตร์ 

28 นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ติ๊บบุตร 5912101304 1 เศรษฐศาสตร์ 

29 31. นายเรวัฒน์  สมบรูณ์ชัย 5712101396 3 เศรษฐศาสตร์ 

30 นายธนกาญจน์  พลไชย 5712106336 3 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

31 นางสาวสุมิตตรา  ฑฆีายุ 5712106398 3 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

32 นางสาวภัทรวดี  แซ่ลี  5812107344 2 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

33 นายอนุชา  ฆอ้งแก้ว 5812107365 2 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

34 นางสาวกมลวรรณ แสนบัวหลวง 5806104307 2 การเงนิ 

35 นางสาวชอ่ผกา  หอมมณี 5806104353 2 การเงนิ 

36 นางสาวกิตยิา  วันร้อง 5806104321 2 การเงนิ 

37 นายอนุสรณ์  ศิริวงค์ 5806104531 2 การเงนิ 



 

 

83.4  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไม่ต่อเน่ือง) งปม.59 
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ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

38 นางสาวอารีรัตน์  สิทธิกรกุลวงค์ 5906104321 1 การเงนิ 

39 นางสาวนิตยา  สุทิกัน 5906101384 1 การจัดการ 

40 นางสาวณัฐนันท์  จันทร์ค าเรอืง 5906101356 1 การจัดการ 

41 นางสาวธิดาพร  คืนมาเมือง 5806101384 2 การจัดการ 

42 นางสาวนิชารีย์  ทีระวงค์ 5706101372 3 การจัดการ 

43 นางสาวนิภาวรรณ เหรียญเจรญิกุล 5706101373 3 การจัดการ 

44 นางสาววรัญญา  บุญเที่ยง 5706105392 3 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

45 นางสาวธันย์ชนก  ธิวงษา 5706105347 3 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

46 นางสาวธนาพร  อยู่สนอง 5706105345 3 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

47 นางสาวรัตญา  ขยัน 5706105386 3 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

48 นางสาวกัลยาณี  ดีเงนิ 5706105312 3 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

49 นายกฤษฎากร  นรากิตติกุล 5906102002 3 การตลาด 

50 นางสาววลัยพร แซ่เท้า 5906102495 1 การตลาด 

51 นางสาวณัฐริกา  เขียวมาวงศ์ 5906102375 1 การตลาด 

52 นางสาวณภัทร  แก้วแสน 5906102361 1 การตลาด 

53 นางสาวมณีรัตน์  คุ้มรอบ 5706102424 3 การตลาด 

54 นางสาวกัญจนพร  ค ามา 5706103309 3 การบัญชี 

55 นายเกียรติศักดิ์  พรมมูล 5906103317 1 การบัญชี 

56 นางสาวจรยิา  นุนพนัสสัก 5906103324 1 การบัญชี 

57 นางสาวขินหล้า  ลุงตยิะ 5906103320 1 การบัญชี 

58 นางสาวณัฐมน  บุญมาโตน 5806103358 2 การบัญชี 

59 นางสาวชนนิกานต์  พรหมตัน 5806103339 2 การบัญชี 

60 นางสาวณัฐญา  กันต๊ะมา 5806103355 2 การบัญชี 

61 นางสาวปิยะพร  ปัญโญ 5806103064 2 การบัญชี 

62 นางสาวนิภาพร  ข าฉา 5701105350 3 อารักขาพืช 

63 นางสาวสมหญิง  ปานทองค า 5701105385 3 อารักขาพืช 



 

 

83.4  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไม่ต่อเน่ือง) งปม.59 

จ านวน 127 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงินจ านวน 762,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

64 นางสาวอารีรัตน์  สีหานาถ 5701105408 3 อารักขาพืช 

65 นางสาวพลอย  ขอนทอง 5901124319 1 เกษตรเคมี 

66 นายดรัณภพ  เกตุตรง 5901102359 1 พืชสวน 

67 นายอุดมศักดิ์  ใจทาน 5901102499 1 พืชสวน 

68 นางสาวรัชนีกร  จบมะรุม 5801102430 2 พืชสวน 

69 นางสาวสุชานันท์  หวังวิริยะอนันต์ 5701102367 3 พืชสวนประดับ 

70 นายขวัญชัย  เตจา 5701102314 3 ไม้ผล 

71 นางสาวทักษพร  มาลาฟู 5701102353 3 ไม้ผล 

72 นางสาวญาตาวี  เลิศไกร 5801101317 2 พืชไร่ 

73 นางสาวนันทกานต์  ติยะสันต์ 5801101333 2 พืชไร่ 

74 นางสาวธีรวรรณ  กานนภูม 5901101020 3 พืชไร่ 

75 นายณัฐพงษ์  ก าเนิด 5901113314 1 ปฐพีศาสตร์ 

76 นายดุลยกฤต  บุญมี 5801113318 2 ปฐพีศาสตร์ 

77 นางสาวพิมพ์นิภา ไพรพนากุล 5801126326 2 วิทยาการสมุนไพร 

78 นางสาวนิตยา  อุดทา 5801122018 4 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

79 นางสาวรวิภา  เตรยีมพยุง 5701125329 3 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

80 นายณัฐพร  ประไพพงษ์ 5901122006 3 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

81 นายณัฐภัทร  ป้านสุวรรณ์ 5703101313 3 วิศวกรรมเกษตร 

82 นายนิพนธ์  สามพันพวง 5703102330 3 วิศวกรรมอาหาร 

83 นางสาวรักษิณา  สืบศักดิ์วงศ์ 5803103335 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

84 นางสาวดาราวดี  ใหม่แก้วสุข 5703103322 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

85 นายรณกฤต  ค าหนัก 5703103339 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

86 นางสาวมินตรา  อุทาหรณ์ 5903103342 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

87 นางสาวณัฐสุดา  มอยเรอืน 5810101332 2 การประมง 

88 นางสาวปภาวดี  กันทา 5810101362 2 การประมง 

89 นายจรินทร์  โกมาลย์ 5810101005 4 การประมง 



 

 

83.4  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไม่ต่อเน่ือง) งปม.59 
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ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

90 นางสาวขวัญฤทัย  พิทาค า 5710101314 3 การประมง 

91 นางสาวปภาวดี  ศรีสวา่ง 5710101358 3 การประมง 

92 นายปรัชญา  เป็งเส้า 5709101349 3 พัฒนาการท่องเที่ยว 

93 นางสาวระวีนิภา  แซ่เบ๊ 5709101373 3 พัฒนาการท่องเที่ยว 

94 นายนที  ศรบีุญเรอืง 5809101028 4 พัฒนาการท่องเที่ยว 

95 นายเจนยุทธ  ทุนผล 5809101015 4 พัฒนาการท่องเที่ยว 

96 นางสาวธันยมัย  ไชยรินทร์ 5909101028 3 พัฒนาการท่องเที่ยว 

97 นายกุศล  แซ่ลี 5914102302 1 ภาษาอังกฤษ 

98 นายณัฐวุฒิ  ทะโนลับ 5914102318 1 ภาษาอังกฤษ 

99 นางสาวปภาวรินทร์  จนิา 5614102375 4 ภาษาอังกฤษ 

100 นางสาวณิชกานต์  ฝายศักดิ ์ 5814101326 2 นิเทศศาสตร์บูรณาการ 

101 นางสาวอรทัย  บุญเรอืง 5714101409 3 นิเทศศาสตร์บูรณาการ 

102 นางสาวจารวี  เครอืวัลย์ 5804105307 2 คณิตศาสตร์ 

103 นางสาวปิยวดี  สัตถาผล 5804105325 2 คณิตศาสตร์ 

104 นายอภิชาติ  หวังดี 5904101392 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

105 นายบุรินทร  ศักดิ์คะทัศน์ 5904106315 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

106 นางสาวกุลสิรนิทร์  แก้วแก้ว 5804103308 2 เคมี 

107 นายภาคภูมิ  ภูมิสัตย์ 5804103334 2 เคมี 

108 นางสาวสิรนิยา  ใสเอ้ย 5804108334 2 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

109 นางสาวรัตติยากร  เดชชัย 5804108326 2 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

110 นางสาวพรนิตภา  มณีจันสุข 5804108322 2 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

111 นางสาวปรมาพร  อุปรี 5708111329 3 การบัญชี แม่โจ้-แพร่ฯ 

112 นางสาวจุฑามาศ  ทาทะวงศ์ 5708110302 3 การตลาด แม่โจ้-แพร่ฯ 

113 นางสาวธีรสุดา  มังคละวงค์ 5708111323 3 การบัญชี แม่โจ้-แพร่ฯ 

114 นางสาวธารทิพย์  สิรสิวัสดิ์ 5708104311 3 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร แมโ่จ-้แพร่ฯ 

115 นางสาวปรินดา  ยิ มรอด 5808115307 2 เทคโนโลยีการผลติพืช แมโ่จ-้แพร่ฯ 



 

 

83.4  ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไม่ต่อเน่ือง) งปม.59 
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ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

116 นายอภิสทิธิ์  สุขสง่าเจริญ 5708113311 3 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แมโ่จ้-แพร่ฯ 

117 นางสาวมุกมณี  ค าภรีะ 5908110320 1 การตลาด แม่โจ้-แพร่ฯ 

118 นางสาวศิริวรรณ  ค าเหมอืง 5908110325 1 การตลาด แม่โจ้-แพร่ฯ 

119 นางสาวเสาวภาคย์  ข าค า 5908110326 1 การตลาด แม่โจ้-แพร่ฯ 

120 นางสาวจุฑามาศ  ใจเฉียง 5708111312 3 การบัญชี แม่โจ-้แพร่ฯ 

121 นายพงธวัช  จันทร์มา 5808107354 2 รัฐศาสตร์ แมโ่จ้-แพร่ฯ 

122 นายกิตตพิัฒน์  สุวรรณรัตน์ 5708107308 3 รัฐศาสตร์ แมโ่จ้-แพร่ฯ 

123 นางสาวมธุรส  จันทร์เขียว 5808111346 2 การบัญชี แม่โจ้-แพร่ฯ 

124 นายวันชัย  เด็ดดวง 5707101315 3 การประมง แม่โจ้-ชุมพร 

125 นายกุศลสุก  ขเรอืงศรี 5807104302 2 พัฒนาการท่องเที่ยว แมโ่จ้-ชุมพร 

126 นางสาวปัทมา  จันทร์เพชร 5707108316 3 รัฐศาสตร์ แมโ่จ้-ชุมพร 

127 นางสาวปาริชาติ  เพิ่มทองมาก 5807108328 2 พัฒนาการท่องเที่ยว แมโ่จ้-ชุมพร 
 

84.  ทุนการศึกษาศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 33  
 

จ านวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายอดิศวณ์  นาคะพงษ์ 5910101035 3 การประมง 

2 นางสาวกานต์สินี  วิลัยลักษณ์ 5805201303 2 รัฐศาสตร์ 
 

85.  ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

จ านวน 1 ทุน ทุนละ 163,800 บาท เป็นเงนิจ านวน 163,800 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นายเสรอืน  เรด 5901101037   พืชไร่ 

 

 

 

 

  
 



 

 

86.  ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 

จ านวน 5 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงินจ านวน 30,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวรุ่งสินี  แสงวังค า 5805204337 2 การบริหารท้องถิ่น 

2 นายธีรภัทร์  ทวีศักดิ์ธนาไพร 5901122011 1 การพัฒนาส่งเสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

3 นางสาวจันจริา  คุดสีดา 5605101314 3 รัฐศาสตร์ 

4 นางสาวณัฐวดี  โปธิ 5912107312 1 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

5 นางสาวดาวสว่าง  วิญญูรัตน์ 5605204318 4 การบริหารท้องถิ่น 
 

87.  ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานักศกึษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  

จ านวน 3 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงินจ านวน 18,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล รหัส ชั นปี สาขาวิชา 

1 นางสาวรัฐชยา  แสงประดับ 5910101009 3 การประมง 

2 นางสาวณิชากานต์  สงขวัญ 5707108312 3 รัฐศาสตร์ แมโ่จ้-ชุมพร 

3 นางสาวนวลอนงค์  ชวนประชุม 5808104315 3 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร แมโ่จ-้แพร่ฯ 
 

 

 


