
กศ. 14-1 พสวท./ศรีตรังทอง  

 
 

ค าร้องส าหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 
 (โปรดเขียนให้ชัดเจน อ่านง่าย ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ) 

เลขที่ ศธ.0517.091 / กศ................         เขียนที ่ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล 
                    (ส าหรับเจ้าหน้าที่)                            วันท่ี………เดือน ...............……......... พ.ศ.............. 
เร่ือง ขออนุมัติเบิกค่าใชจ้่ายไปประชุมวิชาการในประเทศ  
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  (ผ่านรองคณบดีฝา่ยการศึกษา) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย      เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม       ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(ของผู้ยื่น)  
    เอกสารค่าใช้จ่าย ใบส าคญัรบัเงิน/ตั๋วการเดินทาง    เล่มรายงานการไปประชุมวิชาการ ไม่เกนิ 5 หน้า A4  
    บทคัดย่อ/บทความ/ผลงานทางวิชาการ    (จ านวน 3 เล่ม) 
 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ……….……………………………………………………………………….……………………………………………. 
เลขประจ าตัวนักศึกษา ..............................................ชั้นปีที่ .........  คณะ/สถาบัน ............................................................................ 

นักศึกษาโครงการ   ศรีตรังทอง (เบิกได้เฉพาะค่าลงทะเบียน)   พสวท.    
  ระดับปริญญาตรี    สาขา..................................................... 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   โท    โท-เอก   เอก                                                                                         
สาขา ......................................................................................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………….………………………….    

มีความประสงค์ :  ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนประชุมวิชาการในประเทศ  เพ่ือพัฒนาฝึกทักษะในการน าเสนอ
ผลงานวิจัย และเพ่ิมพูนทักษะทางวิชาการ  โดยน าเสนอผลงาน  โปสเตอร์   บรรยาย  อ่ืนๆ    
ในงาน...............................................................................................จัดโดย....................................................................  
ณ จังหวัด……........................... (จ านวน.................วัน) ระหว่างวันที่...................................ถึง...................................... 

ทั้งนี้ใคร่ขออนุเคราะห์อนุมัติเบิก จ านวน..................................บาท (…………....…………………..........................)  
และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้  ทั้งนีโ้ปรดโอนเงินเข้าบัญชี SCB เลขที่....................................สาขา.................. 
       ขอแสดงความนับถือ 
                             

                                                                        (ลงช่ือ)…………………………....………….(ผู้ยืน่ค าร้อง) 
            (                                                 ) 
1. เรียน  รองคณบดฝี่ายการศึกษา 
     (ความเห็น)............................................................................. 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 

         ................................................ 

          (............................................................) 
                   อ.ท่ีปรึกษา/อ.ที่ปรึกษาทุนโครงการพเิศษ 
                          วันท่ี.................................. 

2. เรียน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

          ได้ตรวจสองค าร้องและเอกสารแนบเรียบร้อยแล้ว       
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 
 
 

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

                         เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน 
                          วันท่ี............................ 

 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีติดตอ่กลบั/โทรศพัท์ / Email 
โทร.................................................................. 
Email : ….……………………………………… 

ค าร้องที่……....../............ 
วันท่ีรับ......./......../........ 
ผู้รับค าร้อง...................... 



กศ. 14-2 พสวท./ศรีตรังทอง  
 

 
เอกสารสรปุค่าใช้จ่ายทุน พสวท. ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศ 

  

ของนักศึกษา............................................................................................................  
ในงานประชุมวิชาการ...................................................................ณ ................................จงัหวัด............................ 

ระหว่างวันที่ ...............เดือน ...........................พ.ศ.25............  ถึง วันที่ ..........เดือน ................................พ.ศ. 25.......  
รวมเป็นระยะเวลา............วัน 

 
ล าดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ต่อเที่ยว รวม  (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าลงทะเบียน  (ตามที่จ่ายจริง)   □ ใบส าคัญรับเงิน 

2 ค่าเดินทาง ไป-กลับ  
(จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินตามเกณฑก์ระทรวงการคลัง)   

  □ ใบส าคัญรับเงิน 
□  ตั๋วราคาโดยสาร 
□  Boarding Pass 
□  E-Ticket 
 

ขาไป กรุงเทพฯ   - ................................  
□ค่าโดยสารรถตู ้
□ค่าโดยสารรถไฟ   
□ค่าโดยสารรถปรับอากาศ ช้ัน ......... 
□เครื่องบิน (ช้ันประหยัด) 
ขากลับ ..............................-   กรุงเทพฯ     
□ค่าโดยสารรถตู ้
□ค่าโดยสารรถไฟ  
□ค่าโดยสารรถปรับอากาศ ช้ัน .......... 
□เครื่องบิน (ช้ันประหยัด) 

3 ค่าที่พัก  (ตามจ่ายจริงไม่เกิน 800 บาท/คืน) 
พักจ านวน ................ คืนๆ ละ ..............บาท 

 □ ใบส าคัญรับเงิน    
□ รายงานการเข้าพัก 

4 ค่าพิมพ์โปสเตอร์ จ่ายตามจริง   □ ใบส าคัญรับเงิน 
  รวม  ตัวอักษร (                                                                  )   

 
หมายเหตุ  1. นักศึกษาทุน พสวท. เบิกค่าประชุมวิชาการได้คนละไม่เกิน 3,000 บาท/ปีการศึกษา 
       เบิกกี่ครั้งก็ได้ใน 1 ปีการศึกษา 
   2. นักศึกษาทุนศรีตรังทอง เบิกค่าประชุมวิชาการได้คนละไม่เกิน 1,500 บาท/ปีการศึกษา (เฉพาะคา่ลงทะเบียน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กศ. 14-3 พสวท./ศรีตรังทอง  

รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศ 
 

ชื่อ – สกุล................................................................................................รหัสนักศึกษา......................... ................. 
ระดับปริญญา     ตรี       โท-เอก   เอก      ชั้นปีที่.....................        
นักศึกษาทุน     พสวท.      ศรีตรังทอง           สาขาวิชา............................................ 
โทรศัพท์...................................มือถือ……......…………………………E-mail ……………………………………….…………… 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา................................................................... 
 

 

ในงานประชุมวิชาการ........................................................................................................................................... 
ณ ..........................................................จังหวัด..................................................... เป็นระยะเวลา....................วัน 
ระหว่างวันที่............เดือน ........................พ.ศ.25............. ถงึ วันที่..........เดือน ...............................พ.ศ. 25.......  
เสนอผลงานแบบ   บรรยาย       โปสเตอร์     อ่ืนๆ       
 
หัวข้องานวิจัยที่น าเสนอ
..................................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ...........................................................................................  
บทคัดย่อ
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
..................................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ........................................................................... 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าเสนอผลงานในคร้ังนี้
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
................................................................................................................................................. ........................................ 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................... ................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
รูปถ่าย  ประมาณ 5 รูป  (เช่น บรรยากาศงานประชุม ตอนเสนอผลงาน  เป็นต้น) 

 
 

 ลงนาม..............................................(นักศึกษา) 
  (.................................................................) 
 วันที่.......................................... 

 
 
 
 
หมายหตุ  ท ารูปเล่มรายงานไม่เกิน 5 หน้ากระดาษA4 (จ านวน 1 เล่ม) 


