
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองพัฒนานักศึกษา  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 โทรศัพท์  0 7431 7158-9 ต่อ 110  โทรสาร ต่อ 111  IP Phone 1451 
ที่   อว 0655.20/  วนัที ่   พฤศจิกายน  2563 

เรือ่ง   ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจ าปีการศึกษา 2021 – 2022 

เรียน  

อ้างถึงหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี อว 0225.2/ว6189 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เรื่อง ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจ าปีการศึกษา 2021 – 2022 โดยรัฐบาล
ฮั งการีประกาศให้ ทุนการศึกษา เพื่ อ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก 
ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี ความแจ้งแล้วนั้น 

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาดังกล่าว มายัง
หน่วยงานของท่าน รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้สนใจทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ี
เว็บไซต์ http://apply.stipendiumhungaricum.hu ได้ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 15 มกราคม 2564 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

(นางดาวดล   จันทรประทิน) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

๗๙๓ ๑๓

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

3651
13-11-2563
14.37

http://apply.stipendiumhungaricum.hu/
Nookae Jayvanit
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ส าเนารวม 

 เรื่อง  ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจ าปีการศึกษา 2021 – 2022 

1. ท่ี อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
2. ท่ี อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. ท่ี อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
4. ท่ี อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. ท่ี อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6. ท่ี อว 0655.20/ เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
7. ท่ี อว 0655.20/ เรยีน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. ท่ี อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
9. ท่ี อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
10.ท่ี อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
11.ท่ี อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12.ท่ี อว 0655.20/ เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
13.ท่ี อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
14.ท่ี อว 0655.20/ เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
15.ท่ี อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


