
 

                     บันทึกขอความ 
สวนงาน       ภาควิชา.......................คณะ.....................................  โทร............. 

ท่ี  ศธ.................................................................    วันท่ี   ................................................................... 

เร่ือง  ขอสงเอกสารเพ่ือเบิกเงินทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลยั 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

 

  ขาพ เจ า ...................................................................สั งกั ดภาควิชา/หน วยงาน
....................................คณะ/สถาบัน/สํานัก.......................................... มีความประสงคขอเบิกทุนเงิน ทุนเพื่อ
ไป เส น อ ผ ล งาน ท า ง วิ ช าก า รข อ งค ณ าจ า รย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  (GRAD T-3-62 ) เป น จํ าน วน เงิ น              
................................................. บาท (...........................................)      จากงบประมาณเงินรายไดบัณฑิต
วิทยาลัย ประจําป 2562 แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต ผูสําเร็จ
การศึกษาดานสังคมศาสตร งบเงินอุดหนุน โดยมีรายละเอียดคาใชจายดังน้ี 

1. คาลงทะเบียน            ..........................................................บาท 
2. คาที่พัก                    ...........................................................บาท 
3. คาพาหนะเดินทาง                                  .....................................................บาท 

           
       รวมเปนเงินทั้งสิ้น       ....................... บาท 

      (.......................................................................................) 
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดําเนินการตอไปดวย จักเปนพระคุณย่ิง  
 
 

  (ลงช่ือ)....................................... 
  (.................................................) 

  ผูขอรบัทุน 
  ......../......./....... 

 
 (ลงช่ือ)....................................... 

  (.................................................) 
  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขา..................................... 

  ......../......./....... 
 

 

  (ลงช่ือ)....................................... 
  (.................................................) 

  คณบดีคณะ/สถาบัน/สํานัก..................................... 
  ......../......./....... 

 

เอกสารแนบ 

� แบบรายงานการไปนําเสนอผลงาน 

� หลักฐานการจายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง 

(ถาเปนสกุลเงินตางประเทศ กรุณาแนบอัตราแลกเปลี่ยนดวย) 

� หนาบัญชีธนาคารเงินเดือน 

�  สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

�  หนาท่ีมีตราประทับการเขาออกประเทศท่ีเดินทางไป (กรณี
นําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ 

� หนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ 
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แบบรายงานการไปเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารยบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-62) 

หน่วยงานเจ้าของทุน : บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
*************************************** 

  

 1. ตําแหน่งวิชาการ………………ช่ือ ……………………..…………นามสกลุ …………………………… 

 สงักัดภาควิชา/สาขา………………….…………คณะ/สถาบนั/สาํนกั/วิทยาลยั…………..……………… 

 ไปเสนอผลงาน เร่ือง ………………………………………………….……………………………………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………… 

 ……………………………………………………………………….……………………………………… 

 ……………………………………………………………………….……………………………………… 

 ช่ือการประชมุ..………………………………………………….………………………………..………… 

 ……………………………………………………………………………………………….……………… 

 ………………………………………………………………………………………………….……………

 ………………………………………………………………………………………………….……………  

         ณ  เมือง  ……………………………………ประเทศ…………………..…………………………………. 

 ตัง้แต่วนัที่  ….…………………………. ถงึวนัที…่…………..…………………………รวม………….วนั 

 

2. รายละเอียดการประชมุ / สมัมนา 

 2.1 ผู้ เข้าร่วมประชุม / สมัมนา (จํานวน / ประเทศ ฯลฯ) และรูปแบบการจดัประชุม / สมัมนา 

 ……………………………………………………………………………………………….………………. 

 …………………………………………………………….……………………………………….………… 

 2.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอในที่ประชมุ (เอกสารแนบ) 

  2.3    สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รับจากการไปประชมุ / สมัมนา / เสนอผลงาน 

  -  ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการที่มีผลต่อการวิจยั  

 ……………………………………………………………………………………………….………………

 ……………………………………………………………………………………………….……………… 

 …………..………………………………………………………………………………………….…………

 ..………………………………………………………………………………………………….……………

 …………..………………………………………………………………………………………….…………

 ..………………………………………………………………………………………………….……………

 …………..………………………………………………………………………………………….…………

 ..………………………………………………………………………………………………….…………… 
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 …………..………………………………………………………………………………………….…………

 ..………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

 

  -  ด้านแนวทางการพฒันาการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 

 ……………………………………………………………………………………………….………………

 ……………………………………………………………………………………………….……………… 

 …………..………………………………………………………………………………………….………… 

 ..………………………………………………………………………………………………….……………

 …………..………………………………………………………………………………………….…………

 ..………………………………………………………………………………………………….……………

 …………..………………………………………………………………………………………….…………

 . .……………………………………………………………………………….…………………….……… 

3. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งทีคิ่ดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะและบณัฑิตวิทยาลยั…………………….……… 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

        ..………………………………………………………………………………………………….…………… 

        …………..………………………………………………………………………………………….………… 

        ..………………………………………………………………………………………………….…………… 

        …………..………………………………………………………………………………………….………… 

  

ภายใน 1 เดือน  หลงัจากไปประชมุหรือเสนอผลงาน  จะรายงานผลการดําเนินงานไปยงับัณฑิตวิทยาลยั   

 

    (ลงนาม)………………………………....ผู้ เสนอขอรับทนุ 

                                                                          (…………………………………) 

                                                                                           …………/…………../………… 

 

ความเห็นเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 1.    เอกสารประกอบการเบิก / รายงานการไปประชมุ 

      ครบถ้วน   

     ไม่สมบรูณ์ ขอเอกสารเพิ่มดงันี ้………………………………………………………….. 

…………………………………………………………..………………………………………………………….. 

…………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 2.     ได้ตรวจเอกสารครบถ้วนแล้ว เห็นควรอนมุติเงินอดุหนนุจํานวน...............................................บาทตามประกาศ

บณัฑิตวิทยาลยั ครัง้ที่ …………/………..…ลงวนัที่ …....................................... 
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                                                                (ลง นาม)………………………………........รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ

วิเทศสมัพนัธ์ 

                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพนูทุ โกสลากร เพิ่มพนูวิวฒัน์) 

              …………/…….………./…………. 

 

 
ใบสําคัญรับเงนิ 
 

    เขียนท่ี    บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

              วนัที…่……  เดือน..................พ.ศ............ 

ข้าพเจ้า……………………….………………………เลขที่บตัรประจําตวัประชาชน....................................................... 

อยู่บ้านเลขที่ …….…………….ถนน…………………..…….……ตําบล / แขวง ……………………..…………            

อําเภอ/เขต ……………….…………..จงัหวดั ………………………….......... 

ได้รับเงินจาก บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ดงัรายการต่อไปนี ้

 

 

รายการ 

 

 

จาํนวนเงนิ 

  

1.  ค่าลงทะเบียน  

    (อตัราแลกเปลีย่น)  

2.  ค่าที่พกัเหมาจ่าย    จํานวนวนัที่พกั…………..วนั  ๆ  ละ…………… บาท  

3.  ค่าพาหนะเดินทาง เท่าที่จ่ายจริง  

4.  อื่นๆ ระบ ุ  

  

                                                                รวมเงนิทัง้สิน้  

 

                            ตวัอกัษร (………………………………………………………….)  

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ขอเบิกจ่ายตามความเป็นจริงดังแสดงในรายงานการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ        

ทกุประการ 

 

 

 ลงช่ือ    …………….………………………ผู้ รับเงิน 

 (…………………………………….) 

 

  ลงช่ือ    …………….………………………ผู้ จ่ายเงิน 

 (…………………………………….) 
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………. 


	ใบสำคัญรับเงิน
	เขียนที่    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

