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กศ. 13-1 พสวท. 

 
 

ค าร้องส าหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 
 (โปรดเขียนให้ชดัเจน อ่านงา่ย ครบถว้นถูกต้องทุกรายการ) 

อว 78.091/ กศ................          เขียนที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                    (สําหรับเจ้าหน้าที่)                            วันท่ี...………เดอืน ...............……......... พ.ศ.......... 
เร่ือง      ขอส่งหลักฐานสรุปค่าใช้จ่ายการไปท าวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ (นักศึกษาทุน พสวท.) 
 เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผ่านรองคณบดีฝา่ยการศึกษาและพัฒนานักศึกษา) 
สิ่งทีส่่งมาด้วย      เอกสารการได้รบัอนุมัต ิ        เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัต ิ
    เอกสารใบเสร็จรับเงิน/เอกสารตั๋วการเดินทาง (ติดบนกระดาษA4) 
    ใบโอนเงินคืน  จํานวนเงิน .............................. บาท (กรณีมเีงินเหลือคืน) 
   

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ……….………………………………………………………………………รหัสนักศึกษา …………………………..…. 
นักศึกษาทุน พสวท.  ระดับปรญิญา  ปริญญาโท     ปริญญาโท-เอก     ปริญญาเอก     ช้ันปีท่ี .....................         
สาขา ....................................................................................................... 
คณะ/สถาบัน ..........................................................................................     
อาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………....  
 

มีความประสงค์ : ขอส่งหลักฐานสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทําวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ของนักศึกษาทุน พสวท.        
ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน.........................................................................ประเทศ....................................................................................... 
เป็นเวลา................................เดือน  ตั้งแต่วันท่ี......................................... - ........................................ 
 จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ...................................................บาท   
 จํานวนเงินทีข่อเบิกตามจ่ายจริง....................................บาท  และขอคืนคงเหลือ.......................................บาท  
         
       ขอแสดงความนับถือ  
                     

                                                   (ลงช่ือ)……………………………………….(ผู้ยื่นคําร้อง) 
         (                                             ) 
1. เรียน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 
                                  …...………………......………… 
                             (……………………………………………..) 
                                        อาจารย์ที่ปรึกษา 

4. เรียน คณบด ี

           เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตเิบิกเงิน จํานวน....................... 
และคืนเงินคงเหลือ........................... 

 

..................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เขียวหวาน) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพสัด ุ
                    วันท่ี…………………………………….. 

2. เรียน  รองคณบดฝี่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
      ได้ตรวจสอบคําร้องและเอกสารแนบเรยีบร้อยแล้ว  
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา   

 

............................................. 
                        เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน 

5.    อนุมัติ               ไม่อนุมัติ 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี) 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์                                              

                   วันท่ี…………………………………….. 
3. เรียน ผู้ช่วยคณบดฝี่ายการคลังและพัสด ุ
      ใคร่ขอส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายของนักศึกษา  จํานวนเงิน
...............................บาท และเงินคงเหลือ..............................บาท 
 

……………….......…......……..… 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา) 
 รองคณบดฝี่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

หมายเหตุ  
     นักศึกษาต้องส่งรายงานการไปทําวิจัยระยะสั้นในครั้งนี้
ภายในเวลา 1 เดือน จํานวน 2 เลม่ นับจากวันท่ีกลับถึงประเทศ
ไทย โดยมีเนื้อหา เช้นงานวิจัยท่ีทาํ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการไป
ทําวิจัยครั้งนี้ และภาพถ่ายประกอบ เป็นต้น   

 

โทร........................................................... 
Email : ………………………………................ 

คําร้องที่……....../............ 
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กศ. 13-2 พสวท. 

เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายการเดินทางไปท าวิจัยระยะสั้นต่างประเทศนักศึกษาทุน พสวท.       
 

นักศึกษา ชื่อ – สกุล...........................................................................ชั้นปีที่......... ............ระดับ..................................... 
สําหรับการทําวิจัย ณ .......................................................................................ประเทศ.................................................. 
ระหว่างวันที่ ..............เดือน ...........................พ.ศ.25............. ถึง  วันที่ ..........เดือน ..............................พ.ศ. 25........ 

รวมเป็นระยะเวลา ...........ปี...............เดือน..............วัน 
 
ลําดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย มูลค่า ระยะเวลาที่ท าวิจัย 

ป.ตรี < 3 เดือน 
ป.โท < 6 เดือน 
ป.เอก< 12 เดือน 

ป.ตรี <375,000 
ป.โท < 375,000 
ป.เอก<1,500,000 

หน่วยเงิน ตปท. 
(…………..) 

หน่วยเงิน : บาท 

ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทาง เอกสารแนบเคลียรเ์งิน 

1 ค่าวีซ่า   เบิกจ่ายตามจริง 
ยกเว้นวิจัยระยะยาว

เหมาจ่าย 
(6เดือนขึ้นไป) 
32,000 บาท 

  □ ใบเสร็จรับเงิน 

 ค่าพาสปอรต์    □ ใบเสร็จรับเงิน 

 ค่าพาหนะระหว่างเมือง (ตปท.)    □ ใบเสร็จรับเงิน 
□ ตั๋วโดยสาร 

 ค่าพาหนะระหว่าง บ้านพัก –  
สนามบินสุวรรณภมูิ ไปกลับ  

  □ ใบสําคัญรับเงิน         
รับที่ กศ. 

ค่าใช้จ่ายระหว่างอยูต่่างประเทศ 

2 ค่าเดินทางไปต่างประเทศ 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  
ช้ันประหยัด 1 เที่ยว 
กรุงเทพฯ   - ................................ 

จ่ายตามจริง   □ Boarding Pass  
□ ใบเสร็จรับเงิน 
□ E-Ticket 

3 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมค่าที่พัก 
(.................  x  ……….. เดือน) 

เกณฑ์ ก.พ.   □ ใบสําคัญรับเงิน 
รับที่งานการศึกษา 
□ เกณฑ์ กพ. 
□ อัตราแลกเปลี่ยน          
ณ วันบินขาไป 

4 ค่าประกันสุขภาพ  ตามจ่ายจริง   □ ใบเสร็จรับเงิน       
□ สําเนากรมธรรม์ 

5 ค่าหนังสือ มีหนังสือรับรองจาก
สถาบันต่างประเทศว่า
จําเป็นต้องมีหนังสือ
ประกอบการค้นคว้า 

  □ ใบเสร็จรับเงิน 
□ หนังสือรับรองจาก 
อ.ที่ปรึกษาตปท. 

6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา/การใช้
ห้องปฏิบัติการ 

ตามจ่ายจริง เฉพาะ
กรณีเรียกเก็บจากสถาบัน
ที่ไปทําวิจัยและจา่ยในขั้น

ต่ําที่สุดตามที่สถาบัน
กําหนดเท่านั้น 

  □ ใบเสร็จรับเงิน 
□หนังสือรับรองจาก   
อ.ที่ปรึกษา ตปท. 

รวม (                                                                                         )   
 
หมายเหตุ   อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี ................. เดือน ... ............................... พ.ศ.............       
                .................บาท เท่ากับ ................. (........................) หน่วยเงินตปท 

 
(ลงช่ือ)……………………………………….(นักศึกษา) 

                                                                        (                                             ) 
 


