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๑.  ความเป็นมา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้น าพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดย
เสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่
เยาวชนไทยท่ีประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็น
การลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย  

ต่อมา ในปี ๒๕๕๓ ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงให้น าโครงการทุนการศึกษาฯ 
มาอยู่ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิฯ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป โดยที่การด าเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ที่ผ่านมา มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ ก ากับดูแลอ านวยการระดับ
นโยบาย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัด จากทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
เพื่อร่วมด าเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด เข้ารับทุนพระราชทาน 
พร้อมทั้งร่วมกันติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ 

ทุนการศึกษาพระราชทานฯ เป็นทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
จะพระราชทานให้ทุกปี ต่อเนื่องไปจนจบระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้ได้รับพระราชทานทุนจะต้องศึกษา  
ตามหลักสูตร และระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้จัดสรรทุนพระราชทาน แก่นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร เป็นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมั่นคงต่อเนื่องไปแล้ว รวม ๙ รุ่น จากทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ รวม ๑,๓๙๗ ราย รวมเงินทุนพระราชทานที่จัดสรรไปแล้ว จ านวน ๓๑๘,๔๐๑,๔๗๔ บาท 
เป็นทุนพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ และต่อเนื่องในระดับ  
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

๒.  การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐  

การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๐ ได้มีการทบทวน ปรับปรุงหลักการ 
แนวคิด และแนวทางการด าเนนิงาน ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. 
โดยมีวัตถุประสงค์ หลักการแนวคิด และระบบการจัดการดูแลนักเรียนทุนพระราชทานฯ ในโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยเริ่มใช้ตั้งแต่นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
ดังนี้ 
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๒.๑ วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการ
พระราชทานทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ที่จบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ 
และศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความ
ต้องการของประเทศ สาขาที่ขาดแคลน สาขาด้านความมั่นคง และเข้าสู่การมีอาชีพได้อย่าง
มั่นคง รวมทั้งการพระราชทานทุนเป็นกรณีๆ ตามที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. จะเห็นสมควร 

(๒) เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ
ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่ เด็กและ
เยาวชนไทยผู้ได้รับทุนพระราชทาน เป็นนักเรียนทุนในพระองค์ฯ สามารถเติบโตเป็นคนดี  
มีคุณภาพ น าความรู้กลับไปท างานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน มีสัมมาชีพมั่นคง เป็นพลเมืองที่ท า
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 

๒.๒ หลักการแนวคิดตามแนวพระราโชบาย 

(๑) ยึดหลักการพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
โดยมุ่งเน้นในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร 
รวมทั้งสาขาด้านความมั่นคง ในสายทหาร ต ารวจ และปรับโดยไม่ยึดไม่ก าหนดสัดส่วน 
ชายหญิง ไม่ก าหนดสัดส่วนจ านวนทุนแต่ละจังหวัด ยังคงใช้กระบวนการคัดเลือก คัดสรร 
กลั่นกรอง และปรับเพ่ิมให้มีกระบวนการฝึกพัฒนาศักยภาพ เพ่ือคัดกรองในขั้นสุดท้าย  
ให้ได้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนพระราชทาน 

(๒) ยึดหลักการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติ  
พร้อมกับการมุ่งเสริมสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง  บ่มเพาะความมีวินัยและสร้าง
ศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้นักเรียนทุน
ในพระองค์ฯ เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การงานในเส้นทางอาชีพ ด ารง
ตนเป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพที่มั่นคง กลับคืนถิ่นไปท างานช่วยเหลือชุมชนสังคม ท าประโยชน์
ให้กับประเทศชาติ 

(๓) ยึดหลักการที่ก าหนด ให้มีการท าสัญญารับทุนและชดใช้ทุน ภายใต้เงื่อนไขเมื่อจบการศึกษา 
ให้ชดใช้ทุนพระราชทาน ด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นคง ตามที่โครงการทุน ม.ท.ศ. 
จะเชื่อมโยงต าแหน่งงานรองรับ สู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ หรือการท างานใน
ภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน) หรือการท างานในสายงานความมั่นคง 
ทหาร ต ารวจ ทั้งนี้ หากผู้รับทุนฯ ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไข จะต้องชดใช้คืนเงินทุน
พระราชทาน 
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ทั้งนี้ การคัดเลือก คัดสรร และคัดกรอง นักเรียนทุนฯ ในปี ๒๕๖๐  ได้ปรับกลไกกระบวนการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ โดย เป็นการท างานของกลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับ
จังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับ
กลไกศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งมีการคัดเลือก คัดสรร 
จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง
สองกลุ่มจะเข้าสู่การคัดกรองในขั้นสุดท้าย ด้วยการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ และ 
ลงนามในสัญญาการรับทุนพระราชทาน ท่ีผู้ปกครองต้องเห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้  

๒.๓  ระบบการจัดการดูแลนกัเรยีนทุนฯ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. มีระบบกลไกการจัดการ ติดตามดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทุนพระราชทาน โดยมีกลไกทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัด ที่ประสานการด าเนินงานร่วมกัน ดังนี้  

(๑) กลไกในส่วนกลางภายใต้มูลนิธิ ม.ท.ศ. มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการ ม.ท.ศ. จะท าหน้าที่อนุมัติและก ากับดูแล
การด าเนินงานโครงการทุนฯ ระดับนโยบาย โดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. 
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานโครงการฯ  

(๒) กลไกระดับจังหวัด มีคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงาน
ระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และศึกษาธิการจังหวัด ของทุกจังหวัดเป็น
ฝ่ายเลขานุการ โดยมีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยที่ 
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดจะมีบทบาทหน้าที่ด าเนินกระบวนการคัดเลือก  คัดสรร 
นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเป็นนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ในแต่ละปี และ 
ยังท าหน้าที่ประสานติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน
ของนักเรียนทุนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสถานศึกษาส่งที่มีนักเรียนทุนฯ จัดส่งให้
ฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด อย่าง
ต่อเน่ืองในทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษา โดยให้ถือเป็นปฏิทินงานประจ าปี ที่ต้องท า
อย่างต่อเน่ือง โดยประสานการท างานร่วมกับสถานศึกษาที่มีนักเรียนทุนฯ อย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งการติดตามดูแล ปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียน เพ่ือจะได้ป้องกัน
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที อาทิ การประสบปัญหาภัยพิบัติ การเผชิญกับความสุ่มเสี่ยง
รูปแบบต่างๆ การเจ็บป่วย ท่ีส่งผลกระทบต่อศักยภาพด้านการเรียน การด ารงชีวิต และอื่นๆ 
โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือ กรณีนักเรียนทุน เสียชีวิต ให้โรงเรียน 
สถานศึกษา สถาบันการศึกษา ต้องประสานแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการโครงการทุนการศึกษาฯ 
ทราบโดยเร็วที่สุดภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้
แจ้งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเป็นการเร่งด่วนด้วย 



 

  โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ 

ง 
 
๓. สรุปข้อมูลสถานะนักเรียนทุนฯ ของผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  

๓.๑  สรุปสถานะนักเรียนทุนฯ ของผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๕๙ มีนักเรียนทุนฯ ที่ได้รับการ
อนุมัติจัดสรรทุนพระราชทานฯ จ านวน ๑,๐๓๖ ราย เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่  
๖ – ๘ จ านวน ๔๕๙ ราย และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รุ่นที่ ๑ – ๕ จ านวน ๕๗๗ ราย โดย
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ - ๒ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
๑๐๗ ราย รุ่นที่ ๔ จบ ปวส. และท างาน ๗ ราย และกรณีสิ้นสุดสถานะตามเงื่อนไขโครงการทุนฯ 
ก าหนด จ านวน ๒๙ ราย  

ในปี ๒๕๖๐ มีนักเรียนทุนฯ ที่คงสถานะนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒ – ๘ ได้รับการอนุมัติจัดสรรทุน
พระราชทานฯ จ านวน ๘๙๓ ราย และรุ่นที่ ๙ ได้รับการอนุมัติจัดสรรและเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
ทุนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๑๖๙ ราย รวมจ านวนนักเรียนที่คงสถานะนักเรียนทุนฯ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑ ,๐๖๒ ราย และจ านวนเงินทุนพระราชทานฯ รวมทั้งสิ้น 
๖๙,๐๘๕,๒๒๕ บาท จ าแนกแต่ละรุ่น ดังนี้  

ตารางแสดงสถานะนักเรียนทุนฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

รุ่น 

จ านวนนักเรียนทุนฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ราย) จ านวนนักเรียนที่คง
สถานะนักเรียนทุนฯ 

และได้รับจัดสรร 
เงินทุนฯ  

ปี ๒๕๖๐ (ราย) 

จ านวนเงินทุนฯ  
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

ปี ๒๕๖๐ 
 (บาท) 

ได้รับจัดสรร 
เงินทุนฯ  
ปี ๒๕๕๙ 

 

สิ้นสุด 
สถานะฯ 
ระหว่าง 
ปี ๒๕๕๙ 

จบในปี
การศึกษา 
๒๕๕๙  

รุ่น ๑ ๔๑ ๔   ๓๓ (๑) - - 

รุ่น ๒ ๑๑๖ ๖    ๗๔ (๒)      ๔๐ (๔) ๓,๖๑๘,๓๕๐ 

รุ่น ๓ ๑๓๑ ๑ - ๑๓๐ ๑๓,๑๖๑,๑๒๐ 

รุ่น ๔ ๑๓๘ ๙    ๗ (๓) ๑๒๒ ๑๓,๐๓๕,๙๒๐ 

รุ่น ๕ ๑๕๑ ๔ - ๑๔๗ ๑๕,๐๙๖,๘๙๕ 

รุ่น ๖ ๑๕๑ ๒ - ๑๔๙ ๑๕,๓๔๘,๙๔๐ 

รุ่น ๗ ๑๕๔ ๑ - ๑๕๓ ๒,๘๗๔,๐๐๐ 

รุ่น ๘ ๑๕๔ ๒ - ๑๕๒ ๒,๘๓๒,๐๐๐ 

รุ่น ๙ - - - ๑๖๙ ๓,๑๑๘,๐๐๐ 

รวม ๑,๐๓๖ ๒๙  ๑๑๔ ๑,๐๖๒ ๖๙,๐๘๕,๒๒๕ 
หมายเหตุ :  (๑)  จ านวนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จบปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี  

 (๒)  จ านวนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒ จบปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี 
 (๓)  จ านวนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๔ จบ ปวส. และเข้าสู่การท างาน 
 (๔) รวมนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จ านวน ๔ ราย 



 

  โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ 

จ 
 
๓.๒  สรุปสถานะนักเรียนทุน ม.ท.ศ. จ านวนนักเรียนทุนฯ ปี ๒๕๖๐ จ าแนกรายจังหวัด  

เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และ
การด าเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ที่ศึกษาธิการจังหวัดท าหน้าที่ 
ฝ่ายเลขานุการ โดยเฉพาะภารกิจการติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ฝ่ายเลขานุการโครงการทุน ม.ท.ศ. จึงได้จัดท าข้อมูลสรุปสถานะนักเรียนผู้รับทุน
พระราชทาน ของทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  ครอบคลุมนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติเป็น
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ - ๙ ระหว่างปีการศึกษา ๑๕๕๒ – ๒๕๖๐ จ าแนกเป็น ๑) นักเรียนทุนฯ ท่ีคง
สถานะฯ และรับทุนพระราชทานในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ๒) นักเรียนทุนฯ ที่จบการศึกษาและเข้าสู่
การประกอบอาชีพการงาน และ ๓) กรณีที่สิ้นสุดสถานะนักเรียนทุนฯ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่
โครงการทุนฯ ก าหนด โดยมีรายละเอียดสถานะนักเรียนทุนฯ ของแต่ละจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร ตามที่แนบมาพร้อมนี้ 



๑ 

 

สรุปสถานะนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

นักเรียนทุนพระราชทานฯรุ่นที่ ๒-๖ จังหวัดเชียงใหม่: ระดับปริญญาตรี  
รุํน 

ชื่อ-นามสกุล 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ที่อยูํ/โทร หมายเหตุ 
ชั้น สถานศึกษา คณะ/สาขา 

รุํน ๒ ๑) นางสาวนาตยา   ยิ่งสินสุวัฒน๑ ปี ๕ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหมํ 
 

คณะ ครุศาสตร๑ 
สาขา การประถมศึกษา 

เลขที่ ๖๐ หมํู ๑ ต.แจํมหลวง   
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหมํ  
โทร ๐๘๖-๑๘๕๘๖๐๗ 

- 

รุํน ๓ ๑) นางสาวสุพิชญา  บวัหลวง ปี ๔ มหาวิทยาลยัเชียงใหมํ 
 

คณะสังคมศาสตร๑ 
สาขา ภูมิศาสตร๑ 
 

เลขที่ ๒๖๐  หมํู ๓  ต.ยั้งเมิน 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหมํ 
โทร ๐๖๑-๔๔๓๓๓๕๓ 

- 

รุํน ๔ ๑) นายทดัภูมิ  ปุ๋ยฟ ู ปี ๓ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล๎านนา (พายัพ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
สาขา วิศวกรรมแมํพิมพ๑ 

เลขที่ ๖๕ หมํูที่๑๐ ต.หนองตอง  
อ.หางดง  จ.เชียงใหมํ 
โทร ๐๘๕-๕๒๙๗๔๐๖        

- 

๒) นางสาวเรณุมาศ  ทาโปปนิ ปี ๓ มหาวิทยาลยัแมํโจ ๎ คณะศิลปศาสตร๑ 
สาขา การจัดการชุมชน 

เลขที่ ๙๓ หมํูที่ ๑ ต.หนองจ๏อม   
อ.สันทราย จ.เชียงใหม ํ
โทร  ๐๙๓-๑๕๓๗๙๐๔   

- 

รุํน ๕ ๑) นายเอกลักษณ๑  นนัป้อ ปี ๒ มหาวิทยาลยัแมํโจ ๎ คณะผลิตกรรมการเกษตร 
สาขา วชิาเกษตรศาสตร๑ 
(พืชสวน) 

เลขที่ ๓๓/๒ หมํู ๖ ต.ห๎วยทราย  
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหมํ  
โทร ๐๙๔ -๖๐๙๓๒๖๒ 

- 

๒) นางสาวพนิดา  สมพงษ๑อุทัย ปี ๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหมํ 

คณะครุศาสตร๑ 
สาขา สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เลขที่ ๑๒๐ หมํู ๑๓  
ต.แมํตื่น อ.แมํระมาด จ.ตาก  
โทร ๐๘๕-๒๘๙-๑๒๐๓ 

- 



๒ 

 

นักเรียนทุนพระราชทานฯรุ่นที่ ๒-๖ จังหวัดเชียงใหม่: ระดับปริญญาตรี  
รุํน 

ชื่อ-นามสกุล 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ที่อยูํ/โทร หมายเหตุ 
ชั้น สถานศึกษา คณะ/สาขา 

รุํน ๖ ๑) นายปัญญา  พิมสาร ปี ๑ มหาวิทยาลยัพะเยา คณะพยาบาลศาสตร๑ เลขที่ ๔ หมํูที่ ๘ ต.ทุํงปี้  
อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ 
โทร ๐๖๑-๓๗๕๑๔๙๕ 

- 

๒) นางสาวธนาพร ศรีรัตนะสุวรรณ๑ ปี ๑ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลล๎านนา เชียงใหมํ 

คณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร๑ 
สาขา บัญช ี

เลขที่ ๔๒/๖ หมํู ๑  
ต.อินทขิล อ.แมํแตง จ.เชียงใหมํ 
โทร ๐๙๔-๗๑๗๗๖๓๕ 

- 

  



๓ 

 

นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๗-๙ จังหวัดเชียงใหม่ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รุํน ชื่อ-นามสกุล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่อยูํ/โทร หมายเหตุ 

ชั้น สถานศึกษา แผนการเรียน/สาขา 
รุํน ๗ ๑) นายศุภาการ  สายสินธุ๑ ม.๖ โรงเรียนบ๎านสนัต๎นหม้ือ 

 
แผน วิทย๑-คณิต เลขที่ ๘ ถ.ฝาง-แมํสลัก  

ต.แมํนาวาง  
อ.แมํอาย จ.เชียงใหมํ  
โทร ๐๙๓-๐๓๙๗๖๑๑ 

- 

๒) นางสาวจติลดา  จะต ิ ม.๖ โรงเรียนสํวนบุญโญปถัมภ๑  
 

แผน ห๎อง STEM เลขที่ ๕๖ ม.๙ ต.ขัวมุง อ.สารภี  
จ.เชียงใหมํ  
โทร ๐๙๔-๘๐๑๙๙๕๕ 

- 

รุํน ๘ ๑) นายนพกุล  ทองจนัทร๑ 
 

ปวช.๒ วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขา การบัญช ี เลขที่ ๕๑๔ หมูํ ๑๖  
ถ.โซตนา ต.สนัทราย อ.ฝาง  
จ.เชียงใหมํ ๕๐๑๑๐ 
โทร ๐๖๓-๑๒๘-๖๖๒๕ 

- 

๒) นางสาวฝน แซํหวัง 
 

ม.๕ โรงเรียนฝางชนปูถัมภ๑   
 

แผน วิทย๑-คณิต  
(ห๎องเรียนพิเศษ) 

เลขที่ ๑๐๗ หมํู ๓  
บ.แจํงหัวริน ต.เวียง อ.ฝาง  
จ.เชียงใหมํ ๕๐๑๑๐  
โทร ๐๖๑-๑๓๑-๐๔๐๒ 

- 

รุํน ๙ ๑) นางสาวจนิต๑พสิุทธิ์  อาชาเพช็ร ม.๔ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ แผน วิทย๑-คณิต เลขที่ ๒๕๗/๑๐๐ ต.สุเทพ  
อ.เมืองเชียงใหมํ จ.เชียงใหมํ 
โทร ๐๘๐-๔๕๕-๕๑๕๙ 

- 

๒) นายธนาสิน  รัตนชัย ม.๔ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แผน วิทย๑-คณิต เลขที่ ๑๙๒/๕๖ หมํู ๔ ต.แมํเหียะ  
อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 
โทร ๐๙๕-๕๒๗-๕๑๒๔ 

- 

 



๔ 

 

นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๗-๙ จังหวัดเชียงใหม่ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รุํน ชื่อ-นามสกุล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่อยูํ/โทร หมายเหตุ 

ชั้น สถานศึกษา แผนการเรียน/สาขา 
รุํน ๙ ๓) นางสาวอรพิน  ชอบสุภาษิต ม.๔ โรงเรียนแมํแจํม แผน ศิลป-์จีน เลขที่ ๑๒๑ หมํู ๖ ต.กองแขก     

อ.แมํแจํม จ.เชียงใหมํ ๕๐๒๗๐ 
โทร ๐๖๔-๔๙๒-๗๖๓๐ 

- 

๔) นางสาวบุษบา แสงหาญชัย   ม.๔ โรงเรียนศึกษสงเคราะห๑ 
เชียงใหมํ 

แผน คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ เลขที่ ๓๓๙ หมํู ๒ ต.สักงาม       
อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 
๖๒๑๘๐ 
โทร ๑๖๑-๒๙๐-๐๙๗๘ 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

นักเรียนทุนฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จบการศึกษา และสิ้นสุดสถานะนักเรียนทนุฯ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ 

รุ่น ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา/คณะ/สาขา 
การจบการศึกษา การประกอบอาชีพ 

และการสิ้นสุดสถานะนักเรียนทุนฯ 
ที่อยู่/โทร 

กรณีจบการศึกษา และประกอบอาชีพ 
รุํน ๑ ๑) นางสาวพรพิมล  รําไพกระสินธุ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหมํ 

คณะพยาบาลศาสตร๑ 
 จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ประกอบอาชีพ พยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลเชียงดาว จ.เชียงใหมํ 

เลขที่ ๒๐๑ หมูํ ๔ ต.ดอนแก๎ว  
อ.แมํริม  จ.เชียงใหมํ 
โทร ๐๘๕-๗๑๑๖๘๖๗ 

รุํน ๒ ๑) นายวรกันต๑  พรหมสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  
คณะวิทยาศาสตร๑  
สาขาชีววิทยา 

 จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ศึกษาตํอระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 

คณะศึกษาศาสตร๑ สาขาวิทยาศาสตร๑  
 

เลขที่ ๙๗ หมูํ ๓ ต.สันโป่ง  
อ.แมํริม  จ.เชียงใหมํ   
โทร ๐๘๐-๑๓๐๖๙๓๔ 

กรณีสิ้นสุดสถานะนักเรียนทุนฯ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่โครงการทุน ม.ท.ศ. ก าหนด 
รุํน ๑ ๑) นายสถิตคุณ สิริกุลสัมพันธ๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑  

คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ 

 ไมํจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘  

 

เลขที่ ๙๕/๑๒/๑  ถ.สุริยวงศ๑ 
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 
โทร ๐๘๓-๘๖๖๖๕๙๑ 

รุํน ๓ ๑) นายวัฒนพงษ๑  โปธา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหมํ  จบ ปวช. ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ไมํประสงค๑เรียนตํอ
ระดับ ปวส. 
  

เลขที่ ๑๖๒/๒ หมูํ ๑๓   
ต.ยุหวํา อ.สันป่าตอง  
จ.เชียงใหมํ  
โทร ๐๘๙-๙๕๖-๑๐๔๐ 

ฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
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