
9/1/2021 มฟล.จัดปฐมนเิทศออนไลน ์- กา้วไกรนวิส์

www.kaokrai.com/260864-3/ 1/4

01/09/2021   




ขา่วเดน่ออนไลน์ คลปิTV ขา่วนครเชยีงราย เศรษฐกจิ-ไอที ขา่วทั�วไทย การศกึษา ขา่วกฬีา วิ�ง-ปั�น ที�ไหนดี อาชญากรรม ขา่วประชาสมัพันธ์

กนิไปเที�ยวไป… หนา้พเิศษ

 26/08/2021   kaokrai admin

มฟล.จดัปฐมนเิทศออนไลนใ์หก้บันกัศกึษาตา่งชาติ

26 สงิหาคม 2564 ผูส้ื�อขา่วรายงานวา่ สว่นพัฒนาความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง (มฟล.) ไดจั้ดปฐมนเิทศนักศกึษาตา่งชาตอิอนไลน ์เพื�อ
ตอ้นรับนักศกึษาใหมป่ระจําภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา 2564 โดยในปีการศกึษานี�มี
นักศกึษา จํานวนกวา่ 100 คนเขา้รว่มจากบงักลาเทศ บราซลิ กมัพชูา ชลิ ีจนี เอสโตเนยี
เมยีนมา ไนจเีรยี สหรัฐอเมรกิา และสหราชอาณาจักร เป็นตน้ เมื�อวนัอาทติยท์ี� 22
สงิหาคม 2564

รศ. ดร.นันทนา คชเสน ีรองอธกิารบด ีไดก้ลา่วตอ้นรับนักศกึษาและกลา่วถงึความมุง่มั�น
ของมหาวทิยาลยั ในการพัฒนาการเรยีนการสอนอยา่งสมํ�าเสมอ มหาวทิยาลยัไดป้รับ
เปลี�ยนรปูแบบการเรยีนการสอนจากเดมิเป็นรปูแบบผสมผสาน เพื�อใหม้ั�นใจวา่นักศกึษา

มฟล.จัดปฐมนเิทศออนไลน์
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พัฒนาเครอืขา่ยการทอ่งเที�ยว เพื�อ
เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวกระตุน้
เศรษฐกจิ
เทศบาลนครเชยีงราย ไดจั้ดทําโครงการพัฒนา
เครอืขา่ยก...
กนิไปเที�ยวไป...   ขา่วนครเชยีงราย  
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แวะเที�ยว
“นํ�าพรุอ้น
แมข่ะจาน”
แวะเที�ยว
“นํ�าพ.ุ..
กนิไปเที�ยว

ไป...
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วนัหยดุ
ทําบญุ
กราบขอพร
“พระ
เชยีงแสน
สงิห ์๑” ที�
วดัมิ�งเมอืง
วนัหยดุนี�
เที�ย...
กนิไปเที�ยว

ไป...

 

Florence Wish23Florence Wish23
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กนิไปเที�ยวไป…
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  10,444 total views,  8 views today
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แลนดม์ารค์แหง่ใหมย่า่นสรา้งสรรคศ์ลิปะรว่มสมยั
ศลิปิน เทศบาลนครเชยีงราย เปิดแลนดม์ารค์แหง่ใหมย่...
ขา่วนครเชยีงราย   ขา่วเดน่ออนไลน์  

จะไดรั้บทกัษะพื�นฐานที�เยาวชนควรไดรั้บ ตลอดจนสําเร็จการศกึษาไปเป็นพลเมอืงโลก
ที�มคีณุภาพ

นอกจากนี� เจา้หนา้ที�และนักศกึษาตา่งชาตริุน่พี�ที�กําลงัศกึษาอยูปั่จจบุนั ไดบ้รรยายแบง่
ปันประสบการณก์ารใชช้วีติในรั �วมหาวทิยาลยั วธิกีารเรยีน ประสบการณก์ารแลกเปลี�ยน
และทนุการศกึษา รวมถงึบรกิารตา่งๆ ในชว่งระหวา่งที�นักศกึษายงัไมส่ามารถเดนิทางมา
เรยีนไดใ้นสถาณการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา

 การศกึษา

 หนุน WFH – LFH ดว้ยพื�นที�เกบ็ขอ้มลูจาก
Google One ถงึ 100 GB

มอบเตยีงและที�นอน ใหก้บัผูส้งูอายทุี�ป่วยตดิเตยีง 

ขา่ว
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เที�ยวไป
ตามอําเภอ
แมส่รวย-
เวยีงป่าเป้า
วนันี� “ก.้..
กนิไปเที�ยว

ไป...
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สง่มอบผล
งานการ
วจัิยการ
พัฒนาภมูิ
ทศัน์
วฒันธรรม
มหาวทิยาลยั
ราชภ.ั..
ขา่วนคร

เชยีงราย
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กรมอทุยา
นฯ สบอ. 3
(บา้นโป่ง)
สนับสนุน
เตยีงไมไ้ผ่
ฟร ีแข็ง
แรง
ทนทาน ให ้
ศนูยพั์ก
คอย
 10,556&nbs
...
คลปิTV  
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สนับสนุน
เตยีงไมไ้ผ่
ฟร ีใหศ้นูย์
พักคอย
กรมอทุยานฯ
สบอ. ...
ขา่วทั�วไทย  

สรปุขา่วรว่ม

อากาศวนันี�

http://www.kaokrai.com/270864-2/
http://www.kaokrai.com/2021/08/27/
http://www.kaokrai.com/author/kaokrai/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/
https://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kaokrai.com%2F260864-3%2F
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kaokrai.com%2F260864-3%2F&text=%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%A5.%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://lineit.line.me/share/ui?url=http%3A%2F%2Fwww.kaokrai.com%2F260864-3%2F
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/
http://www.kaokrai.com/260864-2/
http://www.kaokrai.com/260864-4/
http://www.kaokrai.com/230364-4/
http://www.kaokrai.com/230364-4/
http://www.kaokrai.com/2021/07/20/
http://www.kaokrai.com/author/kaokrai/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/
http://www.kaokrai.com/310864-4/
http://www.kaokrai.com/310864-4/
http://www.kaokrai.com/2021/08/31/
http://www.kaokrai.com/author/kaokrai/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2/
http://www.kaokrai.com/310864-3/
http://www.kaokrai.com/310864-3/
http://www.kaokrai.com/2021/08/31/
http://www.kaokrai.com/author/kaokrai/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%9btv/
http://www.kaokrai.com/310864-2/
http://www.kaokrai.com/310864-2/
http://www.kaokrai.com/2021/08/31/
http://www.kaokrai.com/author/kaokrai/
http://www.kaokrai.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/

