
คูมือปฏิบัติงาน การบรหิารเงินทุนการศึกษา พสวท. 

คํานํา 

 คูมือปฏิบัติงานน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และสามารถนําไปอางอิงใน

การปฏิบัติงานกรณีปฏิบัติงานแทนกันได เปนมาตรฐานเดียวกัน ผูใชบริการสามารถทราบถึงขั้นตอนและ

กระบวนการทํางานตาง ๆ โดยไดสรุปหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ วิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติเงิน

ทุนการศึกษา ของนักเรียนทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ ทัง้ในศูนย พสวท. และนอกศนูย พสวท. นักเรียนที่

ไดรับทุกศึกษา ณ ตางประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก และปรญิญาเอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การขออนุมัติการดําเนินงานการบริหารเงินทุนการศึกษา พสวท. 

    ฝาย ฝปบท.จดัทําแผนคําของบประมาณสงใหกับฝายยุทธศาสตร และดําเนินการขออนุมัติ

โครงการ ทุนการศึกษา  และดําเนินการจัดสงทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใหแกศูนยโรงเรียน และนักเรียน

นอกศูนย พสวท. ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกศูนยมหาวิทยาลัย และนักศึกษานอกศูนย พสวท. 

ทุนการศึกษาตางประเทศระดับปริญญาตรี-โท-เอก , ระดับโท-เอกและปรญิญาเอก , คาใชจายทุนการศึกษา

ตางประเทศสําหรับสํานักงาน ก.พ. สํานักงานผูดูแลนักเรียน ณ ตางประเทศ และนักเรยีนทุนศึกษา ณ 

ประเทศที่ สนร.ไมดูแลเรื่องเงิน 

การจัดสงเงนิทุนระดับมัธยมศึกษา 

รายช่ือ นร.ทุน ทั้งหมด (จากทะเบียนจายเดิม/MIS) 

- สําหรับนักเรยีนในศูนยโรงเรียน พสวท. 

  จัดทําทะเบียนจายแตละศูนย 

  คาใชจายสวนตัว 

  คาเลาเรียน 

  คาหนังสือ 

  คาโครงงาน 

  คาอุปกรณ คอมพิวเตอร 

จัดทําเอกสารสรุปคาใชจายการใชงบประมาณ 

สรุปคาใชจายการใชงบประมาณแยกตามศูนยโรงเรียน 

สรุปเลขที่บัญชี จํานวนเงิน 

คํานวนคาธรรมเนียมการโอนเงิน  

ขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยังศูนย (แนบหลักฐาน ทั้งหมด) 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

สแกนใบเบิก 

สําเนาสลิปการโอน 

ทะเบียนจายแตละศูนย 

ทําหนังสือแจงศูนยใหผูบริหารลงนาม 

สงศูนยพรอมทะเบียนจาย สลิปการโอนเงิน 



ติดตามผลการใชงบประมาณ เพ่ือใชในการประมาณการในการจัดสงงบประมาณในรอบถัดไป 

ศูนยโรงเรียน ดําเนินการเบิกจายใหกับนักเรียนทุน และใหลงลายมือช่ือในทะเบียนจาย 

ติดตามใบเสร็จรับเงินจากศูนยโรงเรียนเพ่ือนําสงฝายการเงินและบัญชี สสวท. 

(แนบ PV) 

ศูนยสงคืนทะเบียนจายที่มีลายมือช่ือ นร ทนุ รับเงินทุน 

1. สแกนเก็บงาน 

2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

3. แนบ file ในระบบ MIS 

4. ตนฉบับเก็บแฟมนักเรียนทนุ (สงฝากบริษทัรับฝากเอกสาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําบันทึกขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยังศูนย 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

ทําหนังสือแจงศูนยใหผูบริหารลงนาม 

จบกระบวนการ 

 

สงแจงศูนยพรอมทะเบียนจาย/สลิปโอนเงิน 

          ติดตามผลการใชงบประมาณ 

          ติดตามใบเสร็จรับเงิน 

ศูนยสงคืนทะเบียนจาย 

 

          1. สแกนเก็บงาน 

          2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

          3. แนบ file ในระบบ MIS 

          4. ตนฉบับเก็บแฟมนักเรียนทุน  

             (สงฝากบริษัทรับฝากเอกสาร) 

- ทะเบียนจาย 

- เอกสารสรุปคาใชจายการใช งปม. 

- สรุปเลขที่บัญชี และจํานวนเงินทุน 

- คาธรรมเนียมการโอนเงิน 

- สแกนใบเบิก 

- สําเนาสลิปการโอน 

- ทะเบียนจายแตละศูนย 

การจัดสงเงนิทุนระดับมัธยมศึกษา - สําหรับนักเรียนในศนูยโรงเรียน 

 

 



บันทึกขอความ 

หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 7605 (ยศพงษ) 

ที่  5304.4/      วันที ่      พฤศจิกายน  2562 

เรื่อง   ขออนุมัติหลักการและเบิกเงินทุนการศกึษา ภาคเรยีนที ่2 ปการศกึษา 2562 สําหรับนักเรียนทนุ พสวท.  

   ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 , 5 และ 6 จํานวน 112 คน 

เรียน   ผูอํานวยการ  

    ตามที ่สสวท. อนุมัติเงินงบประมาณ 2563 โครงการยอย 21.1 ทุนสนับสนุนการศกึษานักเรียน 

นักศึกษา และครูเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี น้ัน   

     บัดน้ี ฝปบท. มีความประสงคจะจัดสงเงินทุนการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 

2562 ใหกับนักเรียนทุน พสวท. ที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 , 5 และ 6 จํานวนทั้งสิ้น 112 คน 

โดยมีรายละเอียดเงินทุนการศึกษาที่สนับสนุน ดังน้ี 

      1. คาใชจายสวนตัว คนละ 36,600 บาท x 112 คน = 4,099,200.00 บาท 

      2. คาเลาเรียน คนละ 10,000 บาท x 112 คน  = 1,120,000.00 บาท 

      3. คาหนังสือ คนละ 1,500 บาท x 112 คน  =    168,000.00 บาท 

             รวมเปนเงินทั้งสิ้น = 5,387,200.00 บาท 

สําหรับรายละเอียดเงินทุนการศึกษาที่จะโอนใหศูนยโรงเรียน ปรากฎดังเอกสารแนบ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติหลักการและโอนเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 สําหรับนักเรียน

ทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 112 คน เปนเงินจาํนวน 5,387,200.00 บาท (หาลานสามแสนแปด

หมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) และคาธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับนักเรียนนอกศูนย 2 ราย จํานวนเงิน 

16.00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,387,216.00 บาท (หาลานสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองรอยสิบหกบาทถวน) 

2. หากอนุมัติขอ 1 ขอความอนุเคราะหใหฝายการเงินและบัญชีโอนเงินเขาบัญชีศูนยโรงเรียน

ตอไป 

 

(นางวราภรณ  ต.วัฒนผล)                                                                                    

รักษาการ ผูอํานวยการฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา   

ตัวอยางบันทกึขออนุมัติหลกัการจัดสงเงนิทุนการศึกษาระดับมัธยมศกึษา สําหรบัศนูยโรงเรียน 

 



- สําหรับ นร. นอกศูนยโรงเรียน พสวท. 

  สรุปรายละเอียดเงินทุน 

  คาใชจายสวนตัว 

  คาเลาเรียน 

  คาหนังสือ 

  คาโครงงาน 

  คาอุปกรณ คอมพิวเตอร 

  สรุปภาพรวม 

  รายละเอียดทั้งหมด 

  สรุปภาพรวมทั้งหมด 

  สรุปเลขที่บัญชี จํานวนเงินรวมทั้งหมด 

  คํานวนคาธรรมเนียมการโอนเงิน 

  สรุปเลขที่บัญชีแตละคน พรอมจํานวนเงิน 

  FN 115 

  FN 112 

ขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยังบัญชีนักเรียนทุน (แนบหลักฐาน ทั้งหมด) 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

สแกนใบเบิก 

1. สแกนเก็บงาน 

2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

3. แนบ file ในระบบ MIS 

สแกนใบเบิก 

สงเมลลแจงนักเรียนทุน 

 

 

 

 



               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําบันทึกขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยังนักเรียนทุน 

          1. สแกนเก็บงาน 

          2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

          3. แนบ file ในระบบ MIS 

          4. ตนฉบับเก็บแฟมนักเรียนทุน  

             (สงฝากบริษัทรับฝากเอกสาร) 

- คาใชจายสวนตัว 

- คาเลาเรียน 

- คาหนังสือ 

- คาโครงงาน 

- คาอุปกรณ คอมพิวเตอร 

- สรุปเลขที่บัญชี จํานวนเงิน 

- คํานวนคาธรรมเนียมการโอนเงิน 

- สรุปเลขที่บัญชีแตละคน/จํานวนเงิน 

   

   

การจัดสงเงนิทุนระดับมัธยมศึกษา – สําหรับนักเรียนนอกศูนยโรงเรียน 

 

 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

จบกระบวนการ 

 

- สแกนใบเบิก 

- สําเนาสลิปการโอน 

- ทะเบียนจายแตละศูนย 



บันทึกขอความ 

หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 7605 (ยศพงษ) 

ที่  5304.4/      วันที ่      กรกฎาคม 2562 

เรื่อง   ขออนุมัติหลักการและเบิกเงินทุนการศกึษา ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2562 สําหรับนักเรียนทนุ พสวท.  

         ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 นอกศูนยโครงการ พสวท. จํานวน 14 คน 

เรียน   ผูอํานวยการ  

    ตามที ่สสวท. อนุมัติเงินงบประมาณ 2563 โครงการยอย 21.1 ทุนสนับสนุนการศกึษานักเรียน 

นักศึกษา และครูเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี น้ัน   

     บัดน้ี ฝปบท. มีความประสงคจะจัดสงเงินทุนการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 

2561 ใหกับนักเรียนทุน พสวท. ที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 นอกศูนยโครงการ พสวท. จํานวน

ทั้งสิ้น 14 คน โดยมีรายละเอียดเงินทุนการศึกษาที่สนับสนุน ดังน้ี 

      1. คาใชจายสวนตัว คนละ 36,600 บาท x 14 คน  =  512,400.00 บาท 

      2. คาเลาเรียน คนละ 10,000 บาท x 14 คน  =  140,000.00 บาท 

      3. คาหนังสือ คนละ 1,500 บาท x 14 คน  =      21,000.00 บาท 

      4. คาอุปกรณการเรียน (คอมพิวเตอร) 25,000 x 14 คน  =  350,000.00 บาท 

             รวมเปนเงินทั้งสิ้น =      1,023,400.00 บาท 

สําหรับรายละเอียดเงินทุนการศึกษาที่จะโอนใหนักเรียนที่ศึกษาอยูนอกศูนยปรากฎดังเอกสารแนบ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

    1. อนุมัติหลักการและโอนเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 สําหรับนักเรียนทุน 

พสวท. ระดับมัธยมศึกษา จาํนวน 14 คน เปนเงินจํานวน 1,023,400.00 บาท (หน่ึงลานสองหมื่นสามพันสี่รอย

บาทถวน)  

    2. หากอนุมัติขอ 1 ขอความอนุเคราะหใหฝายการเงินและบัญชีโอนเงินเขาบัญชีนักเรียนทุน 

ตอไป 

 

(นางวราภรณ  ต.วัฒนผล)                                                                                    

รักษาการ ผูอํานวยการฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา   

 

 

ตัวอยางบันทกึขออนุมัติหลกัการจัดสงเงนิทุนการศึกษาระดับมัธยมศกึษา สําหรบันกัเรียนนอกศูนยโรงเรียน  

 



การจัดสงเงนิทุนระดับอุดมศึกษา 

รายช่ือ นร.ทุนทั้งหมด (จากทะเบียนจายเดิม/MIS) 

- สําหรับนักเรยีนทุน ในศนูยมหาวิทยาลยั 

  จัดทําทะเบียนจายแตละศูนย 

  คาใชจายสวนตัว 

  คาเลาเรียน 

  คาหนังสือ 

  คาทําวิจัยระหวางเรียน 

  คาอุปกรณ คอมพิวเตอร 

  จํานวนผูที่จะนําเสนอผลงาน &วิจัย ตปท 

  รายงานผลการใชจายงบประมาณและเงินทนุคงเหลือจากศูนย 

สรุปภาพรวมรายละเอียดทั้งหมด 

สรุปภาพรวมทั้งหมดแตละศูนย 

สรุปเลขที่บัญชี จํานวนเงิน 

ขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยังศูนยมหาวิทยาลัย (แนบหลักฐาน ทั้งหมด) 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

สแกนใบเบิก 

สําเนาสลิปการโอน 

ทะเบียนจายแตละศูนย 

ทําหนังสือแจงศูนยใหผูบริหารลงนาม 

สงศูนยพรอมทะเบียนจาย สลิปการโอนเงิน 

ศูนยสงคืนทะเบียนจายที่มีลายมือช่ือ นร ทนุ รับเงินทุน 

1. สแกนเก็บงาน 

2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

3. แนบ file ในระบบ MIS 

 

 



               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทะเบียนจาย 

- เอกสารสรุปคาใชจายการใช งปม. 

- สรุปเลขที่บัญชี และจํานวนเงินทุน 

- คาธรรมเนียมการโอนเงิน 

การจัดสงเงนิทุนระดับอุมดมศึกษา – สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยในศนูย พสวท. 

 
ทําบันทึกขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยังศูนย 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

ทําหนังสือแจงศูนยใหผูบริหารลงนาม 

จบกระบวนการ 

 

สงแจงศูนยพรอมทะเบียนจาย/สลิปโอนเงิน 

          ติดตามผลการใชงบประมาณ 

          ติดตามใบเสร็จรับเงิน 

ศูนยสงคืนทะเบียนจาย 

 

          1. สแกนเก็บงาน 

          2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

          3. แนบ file ในระบบ MIS 

          4. ตนฉบับเก็บแฟมนักเรียนทุน  

             (สงฝากบริษัทรับฝากเอกสาร) 

- สแกนใบเบิก 

- สําเนาสลิปการโอน 

- ทะเบียนจายแตละศูนย 



บันทึกขอความ 

หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 7605 (ยศพงษ) 

ที่  5304.4/      วันที ่      พฤศจิกายน   2562 

เรื่อง   ขออนุมัติหลักการและเบิกเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2562 สําหรับนักเรียนทนุ พสวท. 

  ศูนยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรียน   ผูอํานวยการ  

    ตามที่ สสวท. อนุมัติงบประมาณโครงการยอย 21.1 ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา 

และครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมคีวามสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ประจาํป

งบประมาณ 2563 น้ัน 

  ฝปบท. ไดจัดทํารายละเอียดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 สําหรับนักเรียน

ทุน พสวท. ทีก่ําลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 66 คน และมีความเห็นวาควรสนับสนุนคาใชจาย

การนําเสนอผลงาน/วิจัยระยะสั้นในตางประเทศ ตามหลกัเกณฑคือสนับสนุนไมเกินรอยละ 10 ของผูรับทุน

ระดับปริญญาตร ีป 3 และสนับสนุนไมเกินรอยละ 20 ของผูรับทุนระดับปริญญาโท ช้ันปที่ 2 รายการที่

สนับสนุน แบงเปน 2 รายการ ดังน้ี    

1. คาใชจายรายบุคคล ไดแก คาใชจายสวนตัว คาธรรมเนียม 

          การศกึษา และคาหนังสือ สําหรับนักเรียนทุน จาํนวน 66 คน          

=        4,714,000.00 บาท 

                     (ป.ตรี  65,300 ตอคน, ป.โท 82,200 ตอคน, ป.เอก  104,500 ตอคน) 

2. เงินสนับสนุนนักเรียนทุนที่มีศกัยภาพและ มผีลงานวิจัย    

          นําเสนอผลงาน และ/หรือทําวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ       

          จํานวน 6 คน 

=         2,115,000.00 บาท 

 

                                                               รวมทั้งสิ้น =         6,829,000.00 บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

1. ขออนุมัติหลักการและโอนเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 สําหรับนักเรียนทุน 

พสวท. ศูนย มหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 66 คน เปนจํานวนเงิน 6,829,000.00 บาท (หกลานแปดแสนสอง

หมื่นเกาพันบาทถวน) 

2. หากอนุมัติในขอ 1.  ขอความอนุเคราะหฝายการเงินและบัญชีโอนเงินทุนการศึกษา เขาบัญชี 

ศูนยมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาสี่แยกสนามจันทร ช่ือบัญชี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เลขที่ 984-0-04861-9  

                                                                        (นางวราภรณ ต.วัฒนผล) 

                                                   รักษาการผูอํานวยการ ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา 

ตัวอยางบันทกึขออนุมัติหลกัการจัดสงเงนิทุนการศึกษาระดับอุดมศกึษา สําหรบัศนูยมหาวิทยาลัย  

 



- สําหรับนักเรยีนทุน นอกศนูยมหาวิทยาลัย 

นักเรียนทุนมีหนังสือแจงความประสงคขอเบิกเงินทุนฯแตละภาค 

  คาใชจายสวนตัว 

  คาเลาเรียน 

  คาหนังสือ 

  เงินทําโครงงาน  

  คาอุปกรณ คอมพิวเตอร 

แนบสําเนาหนาบัญชีธนาคาร 

FN 115 

FN 112 

ขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยังบัญชี นร.ทุน (แนบหลักฐาน ทั้งหมด) 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

สแกนใบเบิก 

1. สแกนเก็บงาน 

2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

3. แนบ file ในระบบ MIS 

สแกนใบเบิก 

สงเมลลแจง นร ทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําบันทึกขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยังนักเรียนทุน - คาใชจายสวนตัว 

- คาเลาเรียน 

- คาหนังสือ 

- คาโครงงาน 

- คาอุปกรณ คอมพิวเตอร 

- สรุปเลขที่บัญชี จํานวนเงิน 

- คํานวนคาธรรมเนียมการโอนเงิน 

- สรุปเลขที่บัญชีแตละคน/จํานวนเงิน 

   

   

การจัดสงเงนิทุนระดับอุดมศึกษา – สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย นอกศูนย พสวท. 

 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

จบกระบวนการ 

 

          1. สแกนเก็บงาน 

          2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

          3. แนบ file ในระบบ MIS 

          4. ตนฉบับเก็บแฟมนักเรียนทุน  

             (สงฝากบริษัทรับฝากเอกสาร) 

- สแกนใบเบิก 

- สําเนาสลิปการโอน 

- ทะเบียนจายแตละศูนย 



บันทึกขอความ 

หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 7605  (ยศพงษ) 

ที่   5304.4/                                             วันที่        กุมภาพันธ 2563 

เรื่อง  ขออนุมติัหลกัการและเบิกเงินทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 สําหรบันายธนกฤต ศรีวิลาศ 

เรียน   ผูอํานวยการ  

 ดวยนายธนกฤต ศรีวิลาศ นักศึกษาระดับปรญิญาโท ปที่ 1 สถาบันบัณฑิตศึกษาจฬุาภรณ   

มีหนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 เปนเงิน 92,200 บาท  

(เกาหมื่นสองพันสองรอยบาทถวน) รายละเอียดดังแนบ  

  ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษาไดตรวจสอบแลว ตามระเบียบนักเรียนทุน พสวท.  

มีสิทธ์ิไดรับเงินทุนการศึกษา ประกอบดวยคาใชจายสวนตัว คาหนังสืออานประกอบ และคาเครื่องคอมพิวเตอร 

เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 57,200 บาท (หาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) รายการเบิกมีดังน้ี 

  1.  คาใชจายสวนตัว (ก.พ.-ก.ค.63) จํานวน 6 เดือน เดือนละ 8,700 บาท   

         จํานวน      52,200.00   บาท 

  2.  คาหนังสือ    จํานวน       5,000.00   บาท   

     3.  คาคอมพิวเตอร   จํานวน      35,000.00 บาท   

           รวม      92,200.00   บาท 

เน่ืองจากนักเรียนทุนศึกษาในสถานศึกษาที่มิใชศูนยมหาวิทยาลัย พสวท. นักเรียนทุน จึงเบิกจาย

ทุนการศึกษาโดยตรงกับ สสวท. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติหลักการเบิกเงินทุนการศึกษาสําหรับภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ของนายธนกฤต ศรี

วิลาศ จํานวนทั้งสิ้น 92,200 บาท (เกาหมื่นสองพันสองรอยบาทถวน) และคาธรรมเนียมการโอนเงิน 8.00 บาท 

(แปดบาทถวน) 

2. หากอนุมัติขอ 1 ขอความอนุเคราะหมอบฝายการเงินและบัญชีโอนเงินเขาบัญชี

นักเรียนทุนช่ือบัญชี นายธนกฤต ศรีวิลาศ เลขที่บัญชี 374-1-66929-3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอไป 

 

 

                         (นางวราภรณ  ต.วัฒนผล) 

                         รักษาการ ผูอํานวยการฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา   

 

ตัวอยางบันทกึขออนุมัติหลกัการจัดสงเงนิทุนการศึกษาระดับอุดมศกึษา สําหรบันกัเรียนทนุนอกศูนยมหาวิทยาลัย  

 



ทุนการศึกษา การนําเสนอผลงานและทําวิจัยระยะสั้น ณ ตางประเทศ 

   ตามนโยบาย ทุน พสวท. มีเปาหมายที่จะผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สําหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ คิดคน และเผยแพรผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปนประโยชน ตอ

การพัฒนาประเทศ เพ่ือเปนประสบการณในการทํางานวิจัยระยะสั้น จึงสนับสนุนใหนักเรียนทุนไปทาํวิจัย

ระยะสั้น  ณ ตางประเทศ โดยสนับสนุนทุนการศึกษา ในสดัสวนแตละระดับดังน้ี 

ระดับ ปริญญาตรี (4 ป) ปริญญาโท (2 ป) ปริญญาเอก (3 ป) 

คาใชจายสนับสนุนการเขารวม

อบรม/สัมมนา/เสนอผลงานหรือ

กิจกรรม ณ ตางประเทศ 

80,000 บาท 

(คัดเลือกผูไดรับการสนับสนุน

ไมเกินรอยละ 10) 

80,000 บาท 

(คัดเลือกผูไดรับการสนับสนุน 

ไมเกินรอยละ 20) 

80,000 บาท 

(ไดรับการสนับสนุนทุกคน คนละ 1 คร้ัง) 

คาใชจายสนับสนุนการทําวิจัย 

ณ ตางประเทศ 
375,000 บาท 

(คัดเลือกผูไดรับการสนับสนุน 

ไมเกินรอยละ 10 ของผูรับทุน

ชั้นปที่ 3  

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน) 

750,000 บาท 

(คัดเลือกผูไดรับการสนับสนุน  

ไมเกินรอยละ 20 ของผูรับทุน 

ชั้นปที่ 2  

ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน) 

1,500,000 บาท 

(ไดรับการสนับสนุนทุกคน คนละ 1 คร้ัง 

ระยะเวลาประมาณ12 เดือน  

       และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศทุกคน สามารถไปทําวิจัยหลงัปริญญาเอก ณ 

ตางประเทศ (Postdoctoral Research) ได ในระยะเวลาไมเกิน 2 ป และไดรับทนุสนับสนุน 750,000 บาท 

 

คุณสมบัติผูขอรับทุนเพื่อไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ 

- กําลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปรญิญาเอก ในประเทศ 

- มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีอาจารยที่ปรึกษารับรอง 

 

การเสนอขอรบัทุน 

  ผูรับทุน พสวท. ตองทําหนังสือผานอาจารยที่ปรึกษา ผานคณบดีของศูนยมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู ถา

เปนผูรับทุน พสวท. นอกศูนยใหทําหนังสือโดยตรงถึงผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กอนออกเดินทาง อยางนอย 3 เดือน โดยนับจากวันที่ สสวท. ไดรับหนังสือ ทั้งน้ีตองแนบหลักฐาน

ประกอบการพิจารณา ตามรายการดังน้ี 



- หนังสือตอบรับการนําเสนอผลงาน (ใหยกเวนไดในวันย่ืนขออนุมัติ) 

  - เอกสารแสดงรายระเอียดเกี่ยวกับการประชุม (โปรแกรมการประชุม และอัตราคาลงทะเบียน) 

  - บทคัดยอ และ/หรือบทความ/ผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ 

  - ประมาณการคาใชจายตามเกณฑการใหทนุ 

  - ใบแสดงผลการเรียน 

แนวทางการพจิารณา 

- การประชุมวิชาการ ตองเปนการประชุมในสาขาวิชาที่ผูรับทุนกําลังศึกษาโดยตรง และตองเปนการประชุมระดับ 

  นานาชาติ 

- ไดรับการตอบรับใหไปเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) ทั้งน้ีหากไดรับการตอบรับ 

  ใหไปเสนอผลงานจัดนิทรรศการ (Poster Presentation) คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาเปนรายกรณีไป 

- ผลงานทางวิชาการที่จะนําเสนอ ตองเปนผลงานของผูรับทุน พสวท. ที่ขอรับทุน และตองเปนผูนําเสนอผลงาน 

- การพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอตอคณะอนุกรรมการ จะพิจารณาตามวาระการประชุม 

คาใชจายทีร่ับการสนับสนนุ 

- คาเดินทางไป-กลับระหวางประเทศ ช้ันประหยัดตามที่จายจริง 

- คาลงทะเบียนตามที่จายจริง 

- คาที่พักตามที่จายจริงไมเกินสิทธ์ิ 

  ทั้งน้ี สสวท. จะสนับสนุนคาใชจายใหผูรับทุน พสวท. ที่ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ตางประเทศ ระดับละ 1 ครั้ง  

คุณสมบัติผูขอรับทุนสนบัสนุนการไปทําวิจัยระยะสั้น ณ ตางประเทศ 

- กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ในประเทศ ในหลกัสูตรทีไ่มมีเง่ือนไขที่ตองไปศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ 

- มผีลการเรียนอยูในเกณฑดี 

- มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีอาจารยที่ปรึกษารับรอง 

- ไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว 

- การเสนอขอรับทุน 

 

   ผูรับทุน พสวท. ตองทําหนังสือผานอาจารยที่ปรึกษา ผานคณบดีของศูนยมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู ถา

เปนผูรับทุน พสวท. นอกศูนยใหทําหนังสือโดยตรงถึงผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กอนออกเดินทาง อยางนอย 3 เดือน โดยนับจากวันที่ สสวท. ไดรับหนังสือ ทั้งน้ีตองแนบหลักฐาน

ประกอบการพิจารณา ตามรายการดังน้ี 

  - หนังสือตอบรับใหไปทําวิจัย ณ ตางประเทศ 



  - ใบแสดงผลการเรียน 

  - ประมาณการคาใชจาย 

  - แผนการศึกษาวิจัย 

  - หัวขอวิจัย 

  - ระยะเวลาและวันที่จะเดินทางไปทําวิจัย 

แนวทางการพจิารณา 

  - หัวขอวิจัย ควรมีความสอดคลองกับวิทยานิพนธ และเปนผลงานที่มีคณุภาพและใหประโยชนตอวง

วิชาการ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาใหขอมูลสนับสนุน 

   - กําหนดระยะเวลาใหทุนไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 1 และไมมีการอนุมัติใหขยายเวลา 

  - การพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ขอรับทุนไปทําวิจัย ณ ตางประเทศ ใหสสวท. นําเสนอตอ

คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา พิจารณาปละ 2 ครั้ง (ประมาณเดือนมกราคม และกรกฎาคม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสงเงนิทุนการศึกษา การนําเสนอผลงานและวิจัย ตปท สําหรับ นร. ทุนระดับอุดมศึกษา 

นกัศึกษาทนุ พสวท. ในศนูยมหาวิทยาลยั พสวท. 

 จะดําเนินการจัดสงเงินทุนไปพรอมกับทุนการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา ตามกําหนด

สัดสวนในแตละระดับที่ศูนยมหาวิทยาลัยจะไดรับ โดยนักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

 

นักศึกษาทนุ พสวท. นอกศนูยมหาวิทยาลัย พสวท. 

นักเรียนทุนมีหนังสือแจงความประสงคไปนําเสนอผลงาน/วิจัย/postdoc 

  คาโดยสารครื่องบิน(เวป/ที่มาของราคา) 

  คา Bench Fee (เอกสารจากหนวยงานวิจัย) 

  คาใชจายสวนตัว (เอกสารประกอบของก.พ.) 

  คาเบ้ียเลี้ยง (กรณีนําเสนอผลงาน เอกสารจาก กท การคลงั) 

  คาประกัน/คาตรียมการ (แนบเอกสารที่มาของรายการเบิก) 

  แนบสําเนาหนาบัญชีธนาคาร 

  FN 115 

  FN 112 

ขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยังบัญชี นร ทุน (แนบหลักฐาน ทั้งหมด) 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

สแกนใบเบิก 

1. สแกนเก็บงาน 

2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

3. แนบ file ในระบบ MIS 

สแกนใบเบิก 

สงเมลลแจง นร ทุน 

นร.ทุน รายงานผลการไปทําวิจัย/นําเสนอผงาน/Postdoc 

รายงานผลผลติ สงสวนแผน และผลงานของ ฝายฯ 

 

 



               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําบันทึกขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยังนักเรียนทุน 

ใบเบิก 

จบกระบวนการ 

 

การจัดสงเงนิทุนสนับสนนุการนาํเสนอผลงานและวิจัย ตปท - สําหรบันักศึกษา มหาวิทยาลัย นอกศูนย พสวท. 

 
- คาโดยสารคร่ืองบิน(เวป/ที่มาของราคา) 

- คา Bench Fee (เอกสารจากหนวยงานวจัิย) 

- คาใชจายสวนตัว (เอกสารประกอบของก.พ.) 

- คาเบี้ยเล้ียง  

  (กรณีนําเสนอผลงาน เอกสารจาก กท การคลงั) 

- คาประกัน/คาตรียมการ  

  (แนบเอกสารที่มาของรายการเบิก) 

- แนบสําเนาหนาบัญชีธนาคาร 

- FN 115 

- FN 112 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

          1. สแกนเก็บงาน 

          2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

          3. แนบ file ในระบบ MIS 

          4. ตนฉบับเก็บแฟมนักเรียนทุน  

             (สงฝากบริษัทรับฝากเอกสาร) 

       สงเมลลแจง นร ทุน 

       นร.ทุน รายงานผลการไปทําวิจัย/นําเสนอผงาน/Postdoc 

       รายงานผลผลิต สงสวนแผน และผลงานของ ฝายฯ 



บันทึกขอความ 

หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 7605  (ยศพงษ) 

ที่   5304.4/                                             วันที่        พฤศจิกายน 2562 

เรื่อง  ขออนุมัติหลักการและเบิกเงินคาใชจายในการไปทําวิจัยระยะสั้น ณ ตางประเทศ ของนางสาวกาญจนามาส มะลิผล 

เรียน   ผูอํานวยการ  

นางสาวกาญจนามาส มะลผิล (KANJANAMAS  MALIPHOL) นักเรียนทุน พสวท. ปจจุบันกําลัง

ศึกษาระดับปริญญาโท ช้ันปที่ 3 สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ มีหนังสือแจงความประสงค ขอเงินทุนสนับสนุนการไปทําวิจัยระยะสั้น ณ ตางประเทศ ดวยทุน 

พสวท. ภายใตการดูแลของ Prof. Dr. Rudolf J Wiesner ณ Institute of Vegetative physiology, Center of 

physiology and pathophysiology, Faculty of Medicine, University of Colone เมืองโคโลญจน สหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันที่ 15 มกราคม ถึง 15 มิถนุายน 2563 ในวงเงินจํานวน 5,634.65 ยูโร และเงินไทย

จํานวน 92,210.00 บาท (รวมเปนเงินโดยประมาณ 283,100.67 บาท) รายละเอียดแผนการทําวิจัยและประมาณ

คาใชจายดังแนบ  

ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา พิจารณาแลว การเดินทางไปศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

เปนประโยชนตัวนักเรียนทุน และการย่ืนเอกสารหลักฐานเปนไปตามหลักเกณฑ พสวท. เห็นควรอนุมัติไดตามที่ขอมา 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติหลักการใหนางสาวกาญจนามาส มะลิผล เดินทางไปทําวิจัยระยะสั้น ณ ตางประเทศ 

ภายใตการดูแลของ Prof. Dr. Rudolf J Wiesner ณ Institute of Vegetative physiology, Center of 

physiology and pathophysiology, Faculty of Medicine, University of Colone เมืองโคโลญจน 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันที่ 15 มกราคม ถึง 15 มิถุนายน 2563 จํานวนเงินสนับสนุนตามเกณฑ 

ของผูรับทุน พสวท. จํานวน 283,961.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันเการอยหกสิบเอ็ดบาทถวน) และ

คาธรรมเนียมการโอนเงิน จํานวน 8.00 บาท  (แปดบาทถวน) ทั้งน้ี เมื่อนักเรยีนทุนทําวิจัยเรียบรอยแลว จะตองรายงาน 

ผลการทําวิจัยให สสวท. ทราบตอไป 

2. หากอนุมัติในขอ 1 ขอความอนุเคราะหฝายการเงินและบัญชี โอนเงินทุนดังกลาวเขาบัญชี 

นักเรียนทุน ช่ือบัญชีนางสาวกาญจนามาส มะลผิล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 408-133476-9  

สาขาสถาบันบัณฑิตศึกษา จฬุาภรณ ตอไป                                                 

       

                          (นางวราภรณ  ต.วัฒนผล) 

                                   รักษาการ ผูอํานวยการฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา  

 

ตัวอยางบันทกึขออนุมัติหลกัการจัดสงเงนิทุนสนบัสนนุการนาํเสนอผลงานและวิจัย ตปท – สําหรับนักศึกษานอกศูนย พสวท.  



เงินทนุ พสวท. ตางประเทศ 

สําหรบันักเรียนทุน ตางประเทศ ในประเทศที ่สนร.ดูแลเรื่องเงนิ 

สสวท. จะไดรบัหนังสือเรียกเก็บจาก ก.พ. 

MIS  ตรวจเช็ครายช่ือ นร ทนุ/สถานะ 

วิเคราะหเงินทุนที่ ก.พ.เรียกเก็บ 

ขออนุมัติหลักการ เพ่ือโอนเงินไป นร 

สงฝายการเงินฯ Fixed Rate กําหนดเปนเงินไทย 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

เมลลแจง สนร แนบใบโอนเงิน หนังสือ ก.พ. 

สแกนใบเบิกสลิปการโอน 

ทําหนังสือแจง ก.พ. ใหผูบริหารลงนาม 

ก.พ. สงใบเสรจ็&statement 

นําสงใบเสร็จฯใหการเงิน แนบสําเนาใบเบิก 

ก.พ. สงstatement 

1. สแกนเก็บงาน 

2. บันทึกใน oracle รายตัว นร ทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําบันทึกขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยัง สนร. 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

ทําหนังสือแจง ก.พ. ใหผูบริหารลงนาม 

จบกระบวนการ 

 

ก.พ. สงใบเสรจ็&statement 

          นําสงใบเสร็จฯใหการเงิน  

             แนบสําเนาใบเบิก 

          1. สแกนเก็บงาน 

          2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

          3. แนบ file ในระบบ MIS 

          4. ตนฉบับเก็บแฟมนักเรียนทุน  

             (สงฝากบริษัทรับฝากเอกสาร) 

 

- เมลลแจง สนร  

- แนบใบโอนเงิน  

- หนังสือ ก.พ. 

- สแกนใบเบิก 

- สลิปการโอน 

การจัดสงเงนิทุนสาํหรบันักเรียนทุน ตางประเทศ ในประเทศที่ สนร.ดูแลเรื่องเงนิ 

 

สงฝายการเงินฯ Fixed Rate กําหนดเปนเงินไทย 

- MIS ตรวจเช็ครายชื่อ นร ทุน/สถานะ 

- วิเคราะหเงินทุนที่ ก.พ.เรียกเก็บ 

จัดทํา BR/BU 



บันทึกขอความ 

หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 7605  (ยศพงษ) 

ที่   5304.4/                                             วันที่        มกราคม 2563 

เรื่อง  ขออนุมติัหลักการและเบิกเงินทุนการศึกษาแกสํานักงาน ก.พ. เปนเงินคาใชจายในการศึกษา    

         ของนายนคร ทองยอย นักเรียนทุน พสวท. 

เรียน   ผูอํานวยการ 

  ดวยสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือตอบรับนายนคร ทองยอย นักเรียนทนุ พสวท. ที่ไดรับอนุมติัเดินทาง

ไปศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักร ไวในความดูแลของสํานักงาน ก.พ. และขอใหสงเงิน เปนคา  

ใชจายประจําเดือน (1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 63) คาเลาเรยีน คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา (เม.ย.- ธ.ค.63) คาประกัน 

สุขภาพ คาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาชดเชยในการดูแลนักเรียน เปนเงินจํานวน 33,421.47 ปอนด รายละเอียดดังแนบ 

  ฝายประสานและบูรณาการทนุการศกึษา ไดตรวจสอบขอมลูแลว เห็นควรเบิกจายเงิน คาใชจาย 

ในการศึกษา สาํหรับนายนคร ทองยอย ไดตามที่สํานักงาน ก.พ. เรียกเก็บ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติหลักการและเบิกเงินทุนการศึกษาจํานวน 33,421.47 ปอนด เพ่ือเปนเงินคาใชจาย 

งวดแรกของ นายนคร ทองยอย ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563 

2. หากอนุมัติขอ 1 ขอความอนุเคราะหฝายการเงินและบัญชี โอนเงินเขาบัญชีสํานักงานผูดูแล

นักเรียนในประเทศอังกฤษ ช่ือบัญชี Thai Office of Education Affairs No 3  External Account  

ตามรายละเอียดเลขที่บัญชีดังแนบ 

 

 

                                    (นางวราภรณ  ต.วัฒนผล) 

                                                    รักษาการ ผูอํานวยการฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา   

 

 

หมายเหตุ   :  ประมาณเงินไทย 1,395,346.47 บาท (33,421.47 x 41.75 บาท) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 3 มกราคม 2563 

 

 

 

ตัวอยางบันทกึขออนุมัติหลกัการจัดสงเงนิทุนสําหรับนกัเรียนทนุตางประเทศ ในประเทศที่ สนร.ดูแลเรื่องเงนิ 



สําหรบันักเรียนที่เรียนในประเทศที่ สนร. ไมดูแลเรื่องเงนิ 

สงฟอรมให นร รายงานความกาวหนาทางการศึกษา และเบิกเงินทุนฯ 

นักเรียนทุนทําบันทึกขอเบิกเงินทุนการศึกษา โดยแนบ 

  หลักฐานคาใชจาย 

  รายงานความกาวหนา 

  รายละเอียดบัญชีเงินฝาก 

  FN 115 

  FN 112 

MIS  ตรวจเช็ครายช่ือ นร ทนุ/สถานะ 

บันทึกขออนุมัติหลักการและโอนเงิน ไปยังบัญชีนักเรียนทุน 

สงฝายการเงิน Fixed Rate กําหนดเปนเงินไทย 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

สแกนใบเบิก สลิปการโอน 

เมลลแจง นร พรอมสลิปการโอน 

1. สแกนเก็บงาน 

2. บันทึกใน oracle รายตัว นร.ทุน 

3. แนบ file ในระบบ MIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบกระบวนการ 

 

สแกนใบเบิก  

- สลิปการโอน 

- เมลลแจง นร.ทุน 

- พรอมสลิปการโอน 

สงฝายการเงินฯ Fixed Rate กําหนดเปนเงินไทย 

จัดทํา BR/BU 

ทําบันทึกขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยังนักเรียนทุน ตปท. 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

          1. สแกนเก็บงาน 

          2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

          3. แนบ file ในระบบ MIS 

          4. ตนฉบับเก็บแฟมนักเรียนทุน  

             (สงฝากบริษัทรับฝากเอกสาร) 

 

การจัดสงเงนิทุนสาํหรบันักเรียนทุน ตางประเทศ ในประเทศที่ สนร.ไมดูแลเรื่องเงนิ 

 

บันทึกขอเบิกเงินทนุจากนักเรียน ตปท. 

- หลักฐานคาใชจาย 

- รายงานความกาวหนา 

- รายละเอียดบัญชีเงินฝาก 

- FN 115 

- FN 112 

สงฟอรมให นร รายงานความกาวหนาทางการศึกษา และเบิกเงินทุนฯ 



บันทึกขอความ 

หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 7605  (ยศพงษ) 

ที่   5304.4/                                             วันที่        มีนาคม 2563 

เรื่อง  ขออนุมติัขออนุมัติหลักการและเบิกเงินทุนการศึกษาป 2020 สําหรับนางสาวจารีนา ธารนุเคราะห 

เรียน ผูอํานวยการ 

  ดวย นางสาวจารีนา  ธารนุเคราะห  ผูไดรับทุน พสวท. ศึกษาตางประเทศ ระดับปรญิญาเอก กลุม
วิชาคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2559  ปจจุบันกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ช้ันปที่ 3 มีหนังสือขออนุมัติเบิก
เงินทนุ การศึกษาป 2020 ประกอบดวยคาใชจายประจําเดือน คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนังสือ
และอุปกรณการศึกษา คาประกันสุขภาพ และคาใชจายเบ็ดเตล็ด รวมเปนเงินจํานวน 65,706.90 ดอลลารสิงคโปร 
รายละเอียดดังแนบ 

  ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา ไดตรวจสอบแลว การขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายประจําเดือน  
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา คาประกันสุขภาพ และคาใชจายเบ็ดเตล็ด 
เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑสําหรับผูมสีทิธ์ิรับทุน  และมีความเห็นควรเบิกจายเงินทุนการศึกษา เปนคาใชจาย
ประจําเดือนระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2563  เพ่ือใหสอดคลองกับการใชจายเงินงบประมาณประจาํป 
2563 โดยมรีายละเอียดเงินคาใชจาย สรุปดังน้ี 

รายการ จํานวนเงิน  

 1. คาใชจายประจําเดือน (1 ม.ค. – 30 ก.ย.63)      22,500.00 

2. คาเลาเรียน ตามท่ีจายจริง      34,800.00 

3. คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา (เหมาจาย)          500.00 

4. คาบริการทางการแพทย ตามท่ีจายจริง          145.80 

5. คาใชจายเบ็ดเตล็ด ตามท่ีจายจริง          261.10 

รวม      58,206.90 

จึงเห็นควรอนุมัติเงินคาใชจายในการศึกษาสําหรับนางสาวจารีนา ธารนุเคราะห  นักเรียนทุน พสวท. 
เปนเงินจํานวน 58,206.90 ดอลลารสิงคโปร (หาหมืน่แปดพันสองรอยหกจุดเกาศูนยดอลลารสิงคโปร) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติหลักการและเบิกเงินทุนการศึกษา สําหรับนางสาวจารีนา  ธารนุเคราะห  จํานวน 

58,206.90 ดอลลารสิงคโปร (หาหมื่นแปดพันสองรอยหกจุดเกาศูนยดอลลารสิงคโปร) และคาธรรมเนียม 
การโอนเงิน 800 บาท (แปดรอยบาทถวน)  

2. หากอนุมัติขอ 1 ขอความอนุเคราะหใหฝายการเงินและบัญชีโอนเงินเขาบัญชีนักเรียนทุน
ตามรายละเอียดเลขบัญชีดังแนบ 

                                (นางวราภรณ  ต.วัฒนผล) 
                                          รักษาการ ผูอํานวยการฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา   

หมายเหตุ :  ประมาณเงินไทย  1,335,848.35 บาท (58,206.90 SGD x 22.95 บาท) อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 
                และคาธรรมเนียมการโอน ธนาคารทหารไทย 800 บาท 

ตัวอยางบันทกึขออนุมัติหลกัการจัดสงเงนิทุนสําหรับนกัเรียนทนุตางประเทศ ในประเทศที่ สนร.ไมดูแลเรื่องเงนิ 



ทุน ตางประเทศ 

คาใชจายกอนเดินทาง 

  - คาใชจายสวนตัวระหวางรอเดินทาง 

   - คาประกันสุขภาพ  

  - คาใชจายเตรยีมตัวกอนเดินทาง 

นักเรียนทุนทําบันทึกขอเบิกเงินทุนการศึกษา โดยแนบ 

  หลักฐานคาใชจาย 

  รายละเอียดบัญชีเงินฝาก 

  FN 115 

  FN 112 

MIS ตรวจเช็ครายช่ือ นร ทุน/สถานะ 

บันทึกขออนุมัติหลักการและโอนเงิน ไปยังบัญชีนักเรียนทุน 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

สแกนใบเบิก สลิปการโอน 

เมลลแจง นร พรอมสลิปการโอน 

1. สแกนเก็บงาน 

2. บันทึกใน oracleรายตัว นร.ทุน 

3. แนบ file ในระบบ MIS 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทํา BR/BU 

สงฝายการเงินฯดําเนินการโอนเงิน 

ใบเบิก 

จบกระบวนการ 

 

          1. สแกนเก็บงาน 

          2. ลงระบบรายตัว นร ทุน 

          3. แนบ file ในระบบ MIS 

          4. ตนฉบับเก็บแฟมนักเรียนทุน  

             (สงฝากบริษัทรับฝากเอกสาร) 

- สแกนใบเบิก 

- สําเนาสลิปการโอน 

- ทะเบียนจายแตละศูนย 

MIS ตรวจเช็ครายช่ือ นร ทุน/สถานะ 

ทําบันทึกขออนุมัติหลักการเพ่ือโอนเงินทุนไปยังนักเรียนทุน 

การจัดสงเงนิทุนตางประเทศ – คาใชจายกอนเดินทาง 

 
คาใชจายกอนเดินทางที่สามารถเบิกได 

1. คาใชจายสวนตัวระหวางรอเดินทาง 

2. คาประกันสุขภาพ  

3. คาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทาง 

แนบหลักเกณฑ และหลักฐานเบิกจาย 

- ใบเสร็จ เบิกจายตามจริง 

- FN 115 

- FN 112 



บันทึกขอความ 

หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 7605  (ยศพงษ) 

ที่   5304.4/                                             วันที่        มีนาคม 2563 

  เรื่อง  ขออนุมัติหลักการเบิกเงินคาใชจายสวนตัวระหวางรอเดินทางศึกษาตอตางประเทศ ครั้งที่ 3 

 ของนายวรภพ ทองเสม 

เรียน ผูอํานวยการ 

    ดวย นายวรภพ ทองเสม ผูไดรับทุน พสวท. ศึกษาตางประเทศ ระดับปริญญาเอก กลุมวิชาธรณีวิทยา 

ประจําปการศึกษา 2562 มีหนังสือขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายสวนตัวระหวางรอเดินทางศึกษาตอตางประเทศ ครั้งที่ 3 

ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2563 ตามระเบียบหลักเกณฑของผูรับทุน พสวท. โดยระหวางรอเดินทางศึกษา 

ตอตางประเทศ  นักเรยีนทนุปฏิบัติงานวิจัยรวมกับผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัญทร คณิตปญญาเจรญิ ภาควิชาธรณีวิทยา 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา ไดตรวจสอบแลว มีความเห็นวาการขออนุมัติ 

เบิกเงินคาใชจายรายเดือนของนักเรียนทุนเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑสําหรับผูมีสิทธ์ิรับทุน และสามารถ 

เบิกเงินคาใชจายสวนตัวระหวางรอเดินทางของนายวรภพ ทองเสม ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2563 

ในอัตราระดับปริญญาโท จํานวน 3 เดือน เดือนละ 8,700.00 บาท รวมเปนเงิน 26,100.00 บาท (สองหมื่นหกพัน 

หน่ึงรอยบาทถวน) ซึ่งเปนการเบิกจายครั้งที่ 3 ดังแนบ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติหลักการเบิกเงินคาใชจายสวนตัวระหวางรอเดินทางศึกษาตอตางประเทศ ครั้งที่ 3 

จํานวน 3 เดือน ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2563 ใหแกนายวรภพ ทองเสม จาํนวนเงิน 26,100.00 บาท 

(สองหมืน่หกพันหน่ึงรอยบาทถวน)  

   2. หากอนุมัติขอ 1 ขอความอนุเคราะหใหฝายการเงินและบัญชีโอนเงินเขาบัญชีนักเรียนทุน 

ช่ือบัญชี นายวรภพ ทองเสม เลขที่บัญชี 238-2-21239-3 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาจามจุรีสแควร 

ตอไป 

 

                               (นางวราภรณ  ต.วัฒนผล) 

                                          รักษาการ ผูอํานวยการฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา  

 

 

ตัวอยางบันทกึขออนุมัติหลกัการจัดสงเงนิทุนสําหรับนกัเรียนทนุตางประเทศ – คาใชจายสวนตัวระหวางรอเดินทาง 



บันทึกขอความ 

หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 7605  (ยศพงษ) 

ที่   5304.4/                                             วันที่        กันยายน 2562 

เรื่อง  ขออนุมติัหลักการและเบิกเงินคาประกันสุขภาพ Immigration Health Surcharge (IHS) สําหรับ          

นายบุรินทร สดิุษฐพงษ 

เรียน ผูอํานวยการ 

 ตามที ่สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) อนุมติัใหนายบุรินทร สุดิษฐพงษ 

นักเรียนทุน พสวท. เดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี  ณ The University of Warwick 

สหราชอาณาจกัร กําหนดระยะเวลา 3 ปกอน ดวยทนุ พสวท. น้ัน  ในการน้ี นายบุรินทร สุดิษฐพงษ มีหนังสือขอ

อนุมัติเบิกเงินคาประกนัสุขภาพ Immigration Health Surcharge (IHS) เปนเงินจํานวน 1,875.00 USD  (หน่ึงพัน

แปดรอยเจ็ดสบิหาดอลลารสหรัฐ) รายละเอียดดังแนบ 

 ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา ไดตรวจสอบแลว มีความเห็นวานักเรียนทุนย่ืนเอกสาร

ครบถวนและเปนไปตามหลักเกณฑ เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายไดเปนจํานวนเงิน 58,920.69 บาท (หาหมื่นแปดพัน 

เการอยย่ีสบิบาทหกสิบเกาสตางค) ดังปรากฎในเอกสารแจงรายการใชจายผานบัตรเครดิตที่แนบ โดยมีเหตุผล

ประกอบ ดังน้ี 

    1) คา IHS เปนคาธรรมเนียมที่จําเปนตองชําระตามกฎหมายเพ่ือใชประกอบการย่ืนขอวีซา 

  ของสหราชอาณาจักร สําหรับบุคคลที่ขอวีซาที่มีระยะเวลานานกวา 6 เดือน 

    2) การขออนุมัติเบิก IHS ของนักเรียนทุน เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ ก.พ. สามารถ   

  เบิกไดตามที่จายจริงโดยตองมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจาย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติหลักการและเบิกเงินคาประกันสุขภาพ Immigration Health Surcharge (IHS)  

สําหรับนายบุรินทร สุดิษฐพงษ จํานวน 58,920.69 บาท (หาหมื่นแปดพันเการอยยี่สิบบาทหกสิบเกาสตางค) 

  2.  หากอนุมัติขอ 1 ขอความอนุเคราะหใหฝายการเงินและบัญชีโอนเงินเขาบัญชีนักเรียนทุน 

ช่ือบัญชี นายบุรินทร  สุดิษฐพงษ เลขที่บัญชี 052-0-18504-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร ตอไป 

 

                                (นางวราภรณ  ต.วัฒนผล) 

                                       รักษาการ ผูอํานวยการฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา   

 

ตัวอยางบันทกึขออนุมัติหลกัการจัดสงเงนิทุนสําหรับนกัเรียนทนุตางประเทศ – คาประกันสุขภาพ 



บันทึกขอความ 

หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 7605  (ยศพงษ) 

ที่   5304.4/                                             วันที่        กันยายน 2562 

เรื่อง  ขออนุมติัหลักการและเบิกเงินคาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ สําหรับ 

นายภาณุวัฒน ศรีสําราญ 

เรียน ผูอํานวยการ 

 ดวย นายภาณุวัฒน ศรีสําราญ ผูไดรับคัดเลอืกใหรับทนุศึกษาตอตางประเทศ ระดับปรญิญาเอก  

กลุมวิชาฟสกิส ประจําปการศกึษา 2562 ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปศึกษาตอระดับปรญิญาเอก สาขา Optoelectronics 

ณ University of Southampton สหราชอาณาจักร กําหนดระยะเวลา 3 ปกอน ดวยทุน พสวท. มีหนังสือขออนุมัติ

เบิกเงินคาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทางเปนจํานวน 100,000 บาท รายละเอียดดังแนบ 

 ทั้งน้ี ฝายประสานและบูรณาการทุนการศกึษา ไดตรวจสอบแลว มคีวามเหน็วาการขออนุมัติเบิกเงิน

คาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทางของนักเรียนทุนเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑสําหรับผูมีสิทธ์ิรับทุนและสามารถ

เบิกเงินคาใชจายกอนเดินทางไปศึกษา จํานวน 50,000.00 บาท (หาหมื่นบาทถวน) และคาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 

50,000.00 บาท (หาหมื่นบาทถวน)  รวมเปนเงินจํานวน 100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) จึงเห็นควรอนุมัติได

ตามที่ขอมา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติหลักการและเบิกเงินคาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ 

ใหแกนายภาณุวัฒน ศรีสําราญ เปนเงินจํานวน 100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน)  

2. หากอนุมัติขอ 1 ขอความอนุเคราะหใหฝายการเงินและบัญชี โอนเงินเขาบัญชีนักเรียนทุน 

ช่ือบัญชี นายภาณุวัฒน ศรีสําราญ เลขที่บัญชี 879-0-33919-3 ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) สาขาปุณณกณัฑ 

(ม.อ.หาดใหญ) ตอไป 

 

 

 

                                    (นางวราภรณ  ต.วัฒนผล) 

                                             รักษาการ ผูอํานวยการฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา   

 

 

ตัวอยางบันทกึขออนุมัติหลกัการจัดสงเงนิทุนสําหรับนกัเรียนทนุตางประเทศ – คาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทาง 



การคํานวณคาใชจาย กรณนีักเรียนทุน ขอลาออกจากโครงการ 

 

รับคําขอใหคํานวณคาใชจายในการชดใชทุน 

ดึงขอมูลจากระบบสารสนเทศ ในสวนการเงิน 

ตรวจสอบจากตนฉบับทะเบียนจาย 

ประสานตรวจสอบขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สรุปเอกสารแจงหนวยงาน/บุคคล ทีร่องขอ 

 

 

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับคําขอใหคํานวนคาใชจายในการชดใชทุน 

ดึงขอมูลจากระบบสารสนเทศ ในสวนการเงิน 

ตรวจสอบจากตนฉบับทะเบียนจาย 

ประสานตรวจสอบขอมูลจากหนวยงานที่

 

จบกระบวนการ 

 

สรุปเอกสารแจงหนวยงาน/บุคคล ทีร่องขอ 

การคํานวณคาใชจาย กรณนีักเรียนทุน ขอลาออกจากโครงการ 



แบบบันทึก ถึงหนวยงานทีเ่ก่ียวของ เรื่องแจงขอมูลการรับเงนิทนุการศึกษา 

 

บันทึกขอความ 

หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร.7605 (ยศพงษ)   

ที่  5304.4/      วันที ่       

เรื่อง   ขอมูลการรับเงินทุนการศึกษา .........................................   

เรียน   ผูอํานวยการฝาย พสวท. 

  ตามที ่ฝาย พสวท. ขอความอนุเคราะหขอมลูการรับเงินทุนการศกึษาของ .........................................  

สสวท. เพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุมัติการพนสภาพและชดใชทุนการศึกษา 

  บัดน้ี ฝายประสานและบูรณาการทนุการศึกษา ไดจัดทําขอมูลสรุปเงินทุนที่.........................................  

ไดรับไป เอกสารดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

 

                                    (นางวราภรณ  ต.วัฒนผล)                                          

                                                รักษาการ ผูอํานวยการฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอหนงัสอืรับรองทางการเงนิ (Financial Statement) 



1. นักเรียนทุนมีคํารองขอหนังสือรับรองทางการเงินสําหรบัสมัครสถานศึกษา 

    โดยแนบ 

  - ประกาศผูรับผูมีสิทธ์ิรับทุน พสวท. ตางประเทศ 

  - สําเนาผลสอบภาษาอังกฤษ 

  - เอกสารแสดงคาเลาเรียน จากมหาวิทยาลัย  

    (หนาเว็บ หรอืเอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัย) 

    บันทึกขอความอนุเคราะหฝายกิจการนานาชาติในการออกหนังสือรับรองทางการเงิน 

    รับหนังสือรับรองทางการเงิน (Financial Statement)   

     สแกนเอกสาร 

   - สง e-mail ใหนักเรียนทุน 

  - สงหนังสือรับรองใหนักเรียนทุนทางไปรณีย EMS 

    - บันทึกระบบสารสนเทศนักเรียทุน 

หมายเหตุ : การขอหนังสือรับรองทางการเงินสําหรับสมัครมหาวิทยาลัย  

               สามารถขอไดครั้งละไมเกิน 5 ฉบับ 

2. นักเรียนทุนมีคํารองขอหนังสือรับรองทางการเงิน สําหรับตรวจลงตรากับสถานทูต สมัครสถานศกึษา และเชาที่พัก 

    โดยแนบ 

 - ประกาศผูมสีทิธ์ิรับทุน พสวท. ตางประเทศ 

  - สําเนาผลสอบภาษาอังกฤษ 

    - เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัย  

  - สําเนาหนังสอือนุมัติเดินทาง 

  - สําเนาหนังสอืเดินทาง 

  - สําเนาผลสอบภาษาอังกฤษ 

    บันทึกขอความอนุเคราะหฝายกิจการนานาชาติในการออกหนังสือรับรองทางการเงิน 

    รับหนังสือรับรองทางการเงิน (Financial Statement)   

     สแกนเอกสาร 

   - สง e-mail ใหนักเรียนทุน 

  - สงหนังสือรับรองใหนักเรียนทุนทางไปรณีย EMS 

    - บันทึกระบบสารสนเทศนักเรียทุน 

 

 การขอหนงัสอืรับรองทางการเงนิ (Financial Statement) 

 



               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกขอความ 

- ประกาศผูรับทุน พสวท. ตปท. 

- สําเนาผลสอบภาษาอังกฤษ 

- เอกสารแสดงคาเลาเรียน จาก U 

  (หนาเว็บ หรือเอกสารตอบรับ 

  จากมหาวิทยาลัย) 

การขอหนงัสอืรับรองทางการเงนิ (Financial Statement) 

 

นักเรียนทุนมีคาํรองขอหนังสือรับรองทางการเงิน 

บันทึกขอความอนุเคราะหฝายกิจการนานาชาติในการออกหนังสือรับรองทางการเงิน 

รับหนังสือรับรองทางการเงิน (Financial Statement)   

                         สแกนเอกสาร 

          - สง e-mail ใหนักเรียนทุน 

          - สงหนังสือรับรองใหนักเรียนทุนทางไปรณีย EMS 

          - บันทึกระบบสารสนเทศนักเรียทนุ 

 

- ประกาศผูรับทุน พสวท. ตปท. 

- สําเนาผลสอบภาษาอังกฤษ 

- เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัย  

- สําเนาหนังสืออนุมัติเดินทาง 

- สําเนาหนังสือเดินทาง 

- สําเนาผลสอบภาษาอังกฤษ 

นักเรียนทุนมีคาํรองขอหนังสือรับรองทางการเงิน 

บันทึกขอความอนุเคราะหฝายกิจการนานาชาติในการออกหนังสือรับรองทางการเงิน 

รับหนังสือรับรองทางการเงิน (Financial Statement)   

สําหรบัสมัครสถานศึกษา 

 

                         สแกนเอกสาร 

          - สง e-mail ใหนักเรียนทุน 

          - สงหนังสือรับรองใหนักเรียนทุนทางไปรณีย EMS 

          - บันทึกระบบสารสนเทศนักเรียทนุ 

 

สําหรบัตรวจลงตรา 

กับสถานทูต สมัครสถานศกึษา  

และเชาทีพ่ัก 

หมายเหตุ : การขอหนังสือรับรองทางการเงินสําหรับสมัครมหาวิทยาลัย สามารถขอไดครั้งละไมเกิน 5 ฉบับ 

ตัวอยางบันทกึการขอหนังสือรับรองทางการเงนิ (Financial Statement) – สําหรับสมัครสถานศึกษา 

 



หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 7605  (ยศพงษ) 

ที่   5304.4/                                             วันที่        กันยายน 2562 

  เรื่อง  นางสาวนัฐมล อินแถลง ขอหนังสอืรับรองทางการเงิน (Financial Statement) ฉบับใหม 

เรียน ผูอํานวยการ 

นางสาวนัฐมล อินแถลง (Natthamon Inthalaeng) นักเรยีนทุน พสวท. สําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูไดรับทุน พสวท. ศึกษาตอ  

ณ ตางประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก กลุมวิชาเคมี ประจําปการศึกษา 2562  มีความประสงคขอหนังสือรับรอง 

ทางการเงิน  (Financial Statement) สําหรับสมัครสถานศึกษา ณ สหราชอาณาจักร รายละเอียดดังตาราง 
 

มหาวิทยาลัย/เมือง/รัฐ/ประเทศ ระดับการศึกษา/ 

สาขาวิชา 

เงินทนุการศึกษา 

ใหการสนับสนุน (ปอนด) / ตอป 

1. University of York  

เมือง York 

ประเทศ England 

M.Sc./Green Chemistry 

and Sustainable 

Industrial Technology 

- คาเลาเรียน = 22,720.00 

- คาใชจายประจําเดือน = 12,240.00 

- คาใชจายอ่ืนๆ ตามที ่ก.พ.กําหนด = 1,720.00 

2. University of Nottingham  

เมือง Nottingham 

ประเทศ England 

M.Sc./Green and 

Sustainable Chemistry 

- คาเลาเรียน = 24,390.00 

- คาใชจายประจําเดือน = 12,240.00 

- คาใชจายอ่ืนๆ ตามที ่ก.พ.กําหนด = 1,720.00 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะหจากฝายกิจการนานาชาติ ออกหนังสือ

รับรองทางการเงิน (Financial Statement) จํานวน 2 ฉบับ ใหนักเรียนทุนตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 

 

                             (นางวราภรณ  ต.วัฒนผล) 

                                        รักษาการ ผูอํานวยการฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา  

 

 

 

 



บันทึกขอความ 

หนวยงาน   ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 7605  (ยศพงษ) 

ที่   5304.4/                                             วันที่        มีนาคม 2563 

  เรื่อง  นายภาณุวัฒน ศรีสําราญ ขอหนังสอืรับรองทางการเงิน (Financial Statement)  

เรียน ผูอํานวยการ 

นายภาณุวัฒน ศรีสําราญ (Panuwat Srisamran) นักเรียนทุน พสวท. สาํเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนผูไดรับทุน พสวท.  

ศึกษาตอ ณ ตางประเทศ ระดับปริญญาเอก กลุมวิชาฟสิกส ประจําปการศึกษา 2562  มีความประสงค 

ขอหนังสอืรับรองทางการเงิน  (Financial Statement) สําหรับจํานวน 3 ฉบับ สําหรับประกอบการตรวจลงตรา 

กับสถานทูต การเชาที่พัก และสมัครสถานศึกษา ณ สหราชอาณาจักร รายละเอียดดังตาราง 
 

มหาวิทยาลัย/เมือง/รัฐ/ประเทศ ระดับการศึกษา/ 

สาขาวิชา 

เงินทนุการศึกษา 

ใหการสนับสนุน (ปอนด) / ตอป 

University of Southampton  

เมือง Southampton 

ประเทศ England 

Ph.D in Optoelectronics - คาเลาเรียน = 23,364.00 

- คาใชจายประจําเดือน = 12,240.00 

- คาใชจายอ่ืนๆ ตามที ่ก.พ.กําหนด = 1,720.00 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะหจากฝายกิจการนานาชาติ ออกหนังสือ

รับรองทางการเงิน (Financial Statement) จํานวน 3 ฉบับ ใหนักเรียนทุนตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 

 

 

                             (นางวราภรณ  ต.วัฒนผล) 

                                        รักษาการ ผูอํานวยการฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา 

ตัวอยางบันทกึการขอหนังสือรับรองทางการเงนิ (Financial Statement)  

สําหรบัสาํหรบัตรวจลงตรากับสถานทูต สมัครสถานศกึษา และเชาที่พัก 

 

 


