
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองพัฒนานักศึกษา  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

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

เรือ่ง   แจ้งรายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ทุนประเภทท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เรียน 

อ้างถึงหนังสือท่ี สรก.04/0419/0583 ลงวันท่ี 3 พฤศจิยายน 256๓ บริษัท ไทยออยล์ 
จ ากัด (มหาชน) แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง  แจ้งรายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนประเภทท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อแจ้งให้แก่นักศึกษาท่ีขอรับทุนการศึกษาทราบ 
โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จ านวน 2 คน ๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 
32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) และบริษัทฯ จะด าเนินการจัดท าเช็คให้มหาวิทยาลัยอีกครั้ง
หลังจากนี้ ความแจ้งแล้วนั้น 

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอแจ้งรายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ 
จ ากัด (มหาชน) ทุนประเภทท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อแจ้งให้นักศึกษา 
ท่ีได้รับทุนการศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดของท่านทราบ ดังรายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาท่ีแนบมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

(นางดาวดล   จันทรประทิน) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

๗๙๒ ๑๓

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
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Thalcl|ll Publlc Company Llmltod R.grt.td, rb.olor5.7mo711

555/1 En€rgv Conpl€x Bulldlng a, 1 16 noor, vlbhav.di Rsn€Bn Road,

Chatuch.( Chaluch.k, Bangkok'10€00,Thslland
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Ref,lldy: 421 Moo 1 qrkhumvh Ro6d Km. 124, Tunglukla, S.tEcha,

Chonbud 2O23O, Thailand.
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ส าเนารวม 

เรื่อง  แจ้งรายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ทุนประเภทท่ี 2  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

๑. อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒. อว 0655.20/ เรียน  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 


