
สรุปการให้บริการงานสวัสดิการ ของกิจการนักศึกษา ประจ าปี 256๔ 

1. นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) จ ำนวนนักศึกษำที่ขอผ่อนผันกำรเรียกเข้ำกองประจ ำกำรปี พ.ศ.2564 จ ำนวน
ทั้งหมด 59 คน แยกออกเป็นตำมภูมิล ำเนำดังนี้ 

1.1 จังหวัดล ำปำง  20  คน 

1.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  5  คน 

1.3 จังหวัดเชียงใหม่  6  คน 

1.4 จังหวัดล ำพูน  7  คน 

1.5 จังหวัดเพชรบูรณ์  1  คน 

1.6 จังหวัดก ำแพงเพชร  2  คน 

1.7 จังหวัดตำก  1  คน 

1.8 จังหวัดเชียงรำย  2  คน 

1.9 จังหวัดอุตรดิตถ์  2  คน 

1.10 จังหวัดพะเยำ  8  คน 

1.11 จังหวัดแพร่  4  คน 

1.12 จังหวัดพิจิตร  1  คน 

2. พัสดุ ไปรษณีย ์จ ำนวนบุคลำกรและนักศึกษำท่ีมำติดต่อขอรับบริกำรพัสดุ ไปรษณีย์ รวมทั้งหมดจ ำนวน 
234 คน แยกเป็นแต่ละเดือนดังนี้ 

2.1 เดือนมกรำคม 2563  38  คน 

2.2 เดือนกุมภำพันธ์ 2563  24  คน 

2.3 เดือนมีนำคม 2563  22  คน 

2.4 เดือนเมษำยน 2563  9 คน 

2.5 เดือนพฤษภำคม 2563  10 คน 

2.6 เดือนมิถุนำยน 2563  12  คน 

2.7 เดือนกรกฎำคม 2563  18  คน 

2.8 เดือนสิงหำคม 2563  21  คน 

2.9 เดือนกันยำยน 2563  22  คน 

2.10 เดือนตุลำคม 2563  12 คน 

2.11 เดือนพฤศจิกำยน 2563  5 คน 



2.12 เดือนธันวำคม 2563   7  คน 

2.13 เดือนมกรำคม 2564  23  คน 

2.14 เดือนกุมภำพันธ์ 2564  11 คน 

3. ทุนการศึกษา ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 มีผู้บริจำคทุนดังนี้ 

3.1 ทุนกำรศึกษำ บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) มอบทุนให้กับนักศึกษำระดับปริญญำตรี แบ่งเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

ทุนประเภทที่ 1 ส ำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีโอกำสได้รับเกียรตินิยมเมื่อ
ส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ทุนแก่นักศึกษำ ที่ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ รวม 4 ทุน 

ทุนประเภทที่ 2 ส ำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนดีแต่ขำดทุนทรัพย์ จ ำนวน 
2 ทุน 

3.2 ทุนกำรศึกษำของอำจำรย์พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ บริจำคเงินสด จ ำนวนเงิน 10,000 บำท จ ำนวน 
1 ทุน มอบให้กับนักศึกษำคือ นำยธีรยุทธ์  หมั่นบุตร ระดับปวส.2 สำขำช่ำงยนต์ (แบ่งภำคเรียนละ 
5,000 บำท) 

3.3 ทุนกำรศึกษำมูลนิธิทิสโก้ เพ่ือกำรกุศล จ ำนวน 1 ทุน ระดับอุดมศึกษำ จ ำนวนเงิน 12,000 บำท 

3.4 ทุนกำรศึกษำ บริษัท กรุงไทยกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด จ ำนวน 1 ทุน จ ำนวนเงิน 40,000 บำท 

3.5 ทุนกำรศึกษำ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ล ำปำง) จ ำกัด มอบทุนกำรศึกษำจ ำนวนเงิน 15,000 บำท 

3.6 ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิอำยิโนะโมะโต๊ะ (ทุนใหม่) ระดับอุดมศึกษำ 

3.7 ทุนกำรศึกษำของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรำวิชญ์  ควำมหมั่น บริจำคเงินสด จ ำนวนเงิน 3,000 บำท 
จ ำนวน 1 ทุน มอบให้กับนักศึกษำคือ นำงสำววริษำ  วงศ์ทวี ระดับปริญญำตรี สำขำกำรจัดกำรธุรกิจ 

3.8 ทุนเรียนแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ จ ำนวน 15 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท และทุนควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
ต่ำงๆ และทุนกิจกรรดีเด่น จ ำนวน 6 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท 

3.9 ทุนกำรศึกษำของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรูญ  สินทวีวรกุล บรจิำคเงินสด จ ำนวนเงิน 5,000 บำท จ ำนวน 
1 ทุน มอบให้กับนักศึกษำคือ นำงสำวสโรชำ  วงค์สิงห์ ระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

3.10 ทุนกำรศึกษำของสมำคมศิษย์เก่ำแม่วัง มอบทุนกำรศึกษำจ ำนวนเงิน 78,000 บำท แยกออกเป็น
ดังนี้ 

3.10.1 คุณชยุต  รำชำตัน บริจำคเงินจ ำนวน 3,000 บำท 

3.10.2 คุณณรงค์  ธรรมจำรี  บริจำคเงินจ ำนวน 15,000 บำท 

3.10.3 ผู้จัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเพชรภูยอ บริจำคเงินจ ำนวน 9,000 บำท 



3.10.4 นำยกสมำคมศิษย์เก่ำแม่วัง บริจำคเงินจ ำนวน 48,000 บำท 

3.10.5 คุณวำสนำ  ไชยำนนท์ บริจำคเงินจ ำนวน 3,000 บำท 

4. ประกันอุบัติเหต ุมีผู้มำใช้บริกำร แยกเป็น  

4.1 นักศึกษำ ได้รับอุบัติเหตุและยื่นขอชดเชยค่ำสินไหมทดแทน จ ำนวน  11 คน 

4.2 บุคลำกร ได้รับอุบัติเหตุและยื่นขอชดเชยค่ำสินไหมทดแทน จ ำนวน 1 คน 

5. พยาบาล มีผู้มำขอรับบริกำร จ ำนวน 10 แยกเป็น 

5.1 นักศึกษำที่มำขอรับบริกำร จ ำนวน  7 คน 

5.2 บุคลำกรที่มำขอรับบริกำร  จ ำนวน  3 คน 


