
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 0-2218-3502-3 โทรสาร 0-2218-3504 
ที่ อว 64.25/  วันที่        พฤษภาคม  2564 
เรื่อง    การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  
   ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2564 

เรียน คณบดี/ผู้อ านวยการหลักสูตรสหสาขาวิชา 

 ด้วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้นิสิตได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษา เพ่ือเยียวยาให้กับ
นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้รับผลกระทบ จ านวน 2 ทุน  โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 1. ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน ประเภท 60/40 แก่นิสิตที่มีผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
 2. ทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ผู้ช่วยสอน แก่นิสิตที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
เชื้อโรค COVID-19 

 บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอให้คณะพิจารณาคัดเลือกและส่งรายชื่อนิสิตที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน 
ดังกล่าว ให้บัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดของแต่ละทุน โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  รายละเอียดตามประกาศแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไปด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 

 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  หนูจักร) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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