
ที่ อว 0226.3/ว 580    ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
    วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวตักรรม 

 328 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี 
    กรุงเทพมหำนคร 10400 

 20  พฤษภำคม  2563 

เรื่อง   แจ้งรำยชื่อผู้รับทุนโครงกำรทุนอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ระยะที่ 3 
  ปีกำรศึกษำ 2562 (กลุ่มท่ี 2 ส ำหรับนักเรียนที่สำมำรถสอบเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำได้)   

เรียน   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   1. ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
       เรื่อง รำยชื่ อผู้ รับทุนโครงกำรทุนอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำจั งหวัดชำยแดนภำคใต้ 
       ระยะที่  3 ปีกำรศึกษำ 2562 (กลุ่มที่  2 ส ำหรับนักเรียนที่สำมำรถสอบเข้ำศึกษำ 
      ในสถำบันอุดมศึกษำได้) 

 2. รำยชื่อผู้รับทุนอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ระยะที่ 3 ปีกำรศึกษำ
2562 (กลุ่มที่ 2 ส ำหรับนักเรียนที่สำมำรถสอบเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำได้)

3. แบบรำยงำนข้อมูลนักศึกษำทุน
 4. แบบฟอร์มรำยงำนตัว

ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกำศ 
รับสมัครนิสิต นักศึกษำระดับปริญญำตรี  ชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิล ำเนำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ 5 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้  ที่ ขำดแคลนทุนทรัพย์  และมีควำมประพฤติดี  หรือมีผลกำรเรียนดี  และศึกษำใน
สถำบันอุดมศึกษำสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในสำขำที่เป็นควำมต้องกำร
หรือสำขำขำดแคลนของพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือรับทุนตำมโครงกำรฯ จ ำนวน 125 ทุน นั้น  

บัดนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกำศ  
ผลกำรสอบสัมภำษณ์ผู้ได้รับทุนโครงกำรทุนอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ระยะที่  3 
ปีกำรศึกษำ 2562 (กลุ่มที่ 2) เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอควำมร่วมมือสถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้  

1. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ประกำศรำยชื่อผู้รับทุนโครงกำรทุนอุดมศึกษำ ฯ ระยะที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2562 (กลุ่มที่ 2) ให้แก่ผู้สมัครรับทุนฯ ทรำบ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 1) 

2 . ให้ สถำบั น อุดมศึ กษ ำก ำหนดให้ ผู้ รับทุ นฯ  ท ำกิ จกรรมช่ วย เหลืองำนภำยใน
สถำบันอุดมศึกษำ ระหว่ำง 8-12 ชั่วโมงต่อเดือน หรือตำมที่สถำบันก ำหนดตำมควำมเหมำะสม พร้อมทั้ง
ชี้แจงรำยละเอียดแนวทำงกำรปฏิบัติตนของผู้รับทุนฯ เงื่อนไขข้อผูกพันและเหตุระงับสิทธิ์ในกำรรับทุน
โครงกำรทุนอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

/3. ให้นักศึกษำ... 
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 3. ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภายใต้       

ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กรอกข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลนักศึกษาทุน 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าแบบรายงานตัวผู้รับทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และจัดส่งให้กับ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดสรรทุนค่าครองชีพประจ าปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ต่อไป 

 

                                         ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                 (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย) 
                                       ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา 
                                            ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
                                                      วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
                                                                                                                                   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา 

โทรศัพท์ 0 2039 5575 - 76 

โทรสาร  0 2039 5652 - 54 
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ทราบ + มอบดังเสนอ

  ๒๘ พ.ค. ๖๓

































แบบรายงานข้อมูลนักศึกษาทุน 
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ข้อมูล ณ วันที.่.......................................... 
ประวัติส่วนตัว 
1.  ชื่อ – นามสกุล (นาย/นางสาว)..................................................................................................... (ส าหรับนักศึกษาที่เปลี่ยนชื่อสกุล/นามสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลมาด้วย) 

       เกิดวันที่........................... เดือน ......................................... พ.ศ. .................................... อายุ ................................. ปี 

2.  นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................................................................................. ..............วิทยาเขต................................... ...................................................... 

      คณะ/ส านัก .................................................................................................สาขาวิชา ......................................................................................................................................... 

3.   ปีการศึกษาท่ีรับทุน.................................................เริ่มเข้าศึกษาเมื่อปีการศึกษา............................ ......ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่........................................................ ........... 

4.   ระยะเวลาของหลักสูตรทีศ่ึกษา(ปี)..................................................ชื่อหลักสูตรที่ศึกษา...................................... ................................................................................................. 

5. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที.่........................................หมู่ที.่......................ถนน........................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ..................................... ......... 

      จังหวัด...................................... ...................................รหัสไปรษณีย.์.................................................................................................................................................................... 

6. ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที่.........................................หมู่ที่.......................ถนน............................................. .......ต าบล/แขวง.......................................................................... 

      อ าเภอ............................................จงัหวดั..........................................................รหัสไปรษณีย.์.............................................ศาสนา........................................ ............................ 

7.   เบอร์โทรศัพท์บ้าน..............................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ที่ติดต่อได้ ) ......................................................อีเมล์................................................................................ 

8.   บุคคลที่ติดต่อได้สะดวกเมื่อมีกรณีเร่งด่วน ชื่อ – นามสกุล..................................................................เก่ียวข้องเปน็ ......................เบอร์โทรศัพท์ (ทีต่ิดต่อได้).......................................... 
 

ผลการเรียน 

 

 ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 5 ช้ันปีท่ี 6 

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 

GPA  
 

                 

GPAX  
 

                 

หมายเหตุ  1. GPA หมายถึง ผลการเรยีนเฉลีย่    2. GPAX  หมายถึง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   



ล ำดบั ชือ่ - นำมสกุล คณะ สถำบนัอุดมศึกษำ ลำยมอืชือ่ หมำยเหตุ

ลงชือ่ ..................................................................เจ้ำหน้ำที ่/ผู้ประสำนงำน

หมำยเหต ุ ในกรณผู้ีรับทนุไมไ่ดม้ำรำยงำนตวัดว้ยตนเอง ณ สถำบนัอุดมศึกษำ ใหร้ะบวุิธกีำรรำยงำนตวั

              ไว้ในชอ่งหมำยเหต ุเชน่ รำยงำนตวัทำงโทรศัพท ์ทำงอีเมล์ เปน็ตน้

  (.............................................................................)

ต ำแหน่ง .....................................................................

วันที ่.................../........................../..........................

แบบรำยงำนตวัผู้รับทนุโครงกำรทนุอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ระยะที ่3 ปกีำรศึกษำ 2562 (กลุม่ที ่2 ส ำหรับนักเรียนทีส่ำมำรถสอบเขำ้ศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำได)้




