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 บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย   โทร. 0-2218 – 3502-3  โทรสาร 0-2218 - 3504 
ที่ อว 64.25/  วันที่        เมษายน  2563 
เรื่อง  การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ผู้ช่วยสอน และทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน 
        ประเภท 60/40  ปีการศึกษา 2563 

เรียน คณบดีทุกคณะ/ผู้อ านวยการหลักสูตร 

 ด้วยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563 
ได้พิจารณาการจัดสรรทุนให้คณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
 1. ทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ผู้ช่วยสอน จัดสรรตามจ านวนผู้รับทุนปีการศึกษา 2562   
รวมทั้งสิ้น 178 ทุน เป็นทุนระดับปริญญาเอกทุนละ 7,000 บาทต่อเดือน ระดับปริญญาโททุนละ 5,000 บาท 
ต่อเดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 9 เดือน ให้ผู้รับทุนเริ่มปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 
เมษายน 2564 โดยให้คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตรสหสาขาวิชาเสนอชื่อผู้รับทุนภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   
 2. ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 จัดสรรตามจ านวนผู้รับทุนปีการศึกษา 
2562 (ไม่นับรวมผู้ยกเลิกการรับทุนหรือผู้ที่คณะ/หน่วยงานไม่เสนอชื่อผู้รับทุน) รวมทั้งสิ้น 100 ทุน โดยให้คณะ/
วิทยาลัย/หลักสูตรสหสาขาวิชา เสนอชื่อผู้รับทุนภาคการศึกษาต้นภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และ 
ภาคการศึกษาปลาย ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ  จักขอบคุณยิ่ง 

 
                                                                         
 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  หนูจักร) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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