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๑๐๑๕. นางสาวคทาทอง   เกียรติพิมล  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๖. นางสาวชลิดา   หมัดสู่  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๗. นางสาวขนิษฐา   หมัดส่าเเละ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๘. นางสาวกันยา   อาด า  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๑๙. นางสาวอภิภาวดี   หมันการ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๐. นางสาวณัฏฐริกา   คงสม  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๑. นางสาววรารัตน์   ช่วยชิต  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๒. นางสาวรัตนา   เอ้งฉ้วน  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๓. นายผดุงเดช   ศรนิรันด์  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๔. นางสาวสใบทิพย์   ศรีทัย  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๕. นางสาวมนรดา   ธนพัฒน์ศิริ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๖. นางสาวพรทิพย์   อาคามา  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๗. นางสาวปาณิศา   บุญเกื้อ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๘. นางสาวจินต์จุฑา   กิจนา  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๒๙. นางสาววราภร   เพชร์ช่วย  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๓๐. นางสาวรุจิรา   หลงเอ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๓๑. นางสาวญุลละนาร์   ทิพย์ร่วง  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๓๒. นายกฤษฎา   จันจาลักษ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
๑๐๓๓. นางสาวสาริณี   แวกือจิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๓๔. นายกันตพงศ์   ห่อสุวรรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๓๕. นายณัฐวุฒิ   มังคลัง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๓๖. นายปาราเมศ   ทองเกิด  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๓๗. นายยสินทร   แสงหล้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๓๘. นางสาวปิยะกานต์   สุภาพรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๓๙. นางสาวมณีวรรณ   สุวรรณสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๐. นายปรเมศวร์   ชูชุมช่ืน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๑. นายเอกภพ   ขาวเหลือง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๒. นายทวิชากร   เวียนวัตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๓. นายอัษฎา   ทองหล้ิม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๔. นางสาวณัฎฐโชติกา   นิลอรุณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๕. นางสาวกนกวรรณ   ทองขวิด  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๖. นางสาวรัตติกาล   วิเชียร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๗. นางสาวชนิสรณ์   จันทบุรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๘. นายณุ ฎฐากร   อังธนดิลก  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔๙. นายอภิสิทธิ์   แก่นแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๐. นายวรายุส   เฉิดฉิ้ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๑. นายวิพากษ์ชิน   ศรีสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๒. นายสัณหณัฐ   คงเมฆ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
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๑๐๕๓. นายธีรนัย   ค าชู  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๔. นายณฐนนท์   ภู่เจริญวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๕. นายฟาอิ๊ก   ตะเหล็ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๖. นายเสกสรร   มะลิวงค์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๗. นายตัลมียี   เจะอามะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๘. นายคุรุเศรษฐ   ปาทาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕๙. นายอัลพารุก   แวดะสง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๖๐. นายศิริวัฒน์   สุขเอก  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

      ประกาศ ณ วันท่ี          เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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รายละเอียดเอกสารการขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษา 

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
********************************** 

 
๑. ใบส าคัญรับเงิน       จ านวน  ๑ ฉบับ 
๒. แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร     จ านวน  ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา (รับรองส าเนาถูกต้อง)   จ านวน  ๒ ฉบับ 
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  ๒ ฉบับ 
๕. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (รับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  ๒ ฉบับ 

  



แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร 
 

ที่.................................................................... 
วันที่............. เดือน........................................ พ.ศ. ................ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

 ข้ำพเจ้ำ.............................................................................. ต ำแหน่ง............................... ....................... 
สังกัด............................................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี..................... ถนน.................................................. 
ต ำบล/แขวง....................................... อ ำเภอ/เขต....................................... จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์..................................................... 
 
 (   ) ข้ำรำชกำร 
บัตร (   ) พนักงำนมหำวิทยำลัย 
 (   ) ประชำชน 
 
 มีควำมประสงค์ขอรับเงินผ่ำนธนำคำร........................................... สำขำ............................................... 
เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี........................................................................................... ...................... 
 หำกในกำรโอนเงิน  ธนำคำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรโอน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินในบัญชี 
ของข้ำพเจ้ำได ้
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
     (............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เอกสำรแนบ 

๑. ส ำเนำบัตรนักศึกษำ 
๒. ส ำเนำหน้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ใบส าคัญรับเงนิ 
 

      วนัท่ี……….เดือน…………….…….…พ.ศ……………. 
ขา้พเจา้….......................................….......…อยูบ่า้นเลขท่ี…....….ถนน…….........…..……..… 

ต าบล…....……........………….อ าเภอ…………….…….…………..จงัหวดั…................………..……… 
ไดร้บัเงินจาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ดงัรายการตอ่ไปนี ้
 

รายการ จ านวนเงิน 
ทนุการศกึษาช่วยเหลอืนกัศกึษาในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 5,000 .- 
   
   

   
   
   

   
   

                                           รวมเป็นเงนิ 5,000 .- 
      

จ านวนเงิน          (หา้พนับาทถว้น) 
 
(ลงช่ือ)………….………………………………ผูร้บัเงิน 

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

      (ลงช่ือ)…………………………………………ผูจ้่ายเงิน 

        (…………………………………………..) 

       วนัท่ี ………..เดือน……………………..พ.ศ…………. 

 
 

แบบ  4230 




