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ความเห็นของคณบดี / ผู้อํานวยการ ………………………….................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 

                          ลงช่ือ.......................................................... 
                        (……………………………………….……………….) 
                  วันที่…………เดือน………………..…...พ.ศ.…….…..… 
 
ความเห็นของกองบริหารงานบุคคล 
 กองบริหารงานบุคคล  ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว  ดังนี้ 
 1) ทุนการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติ   .........................................................  บาท 
     ทุนการศึกษาที่เบิกจ่ายแล้ว   .........................................................  บาท 
     ทุนการศึกษาที่เบิกได้    .........................................................  บาท 
 2) ขอเบิกครั้งนี้     .........................................................  บาท 
     คงเหลือทุนการศึกษาที่เบิกจ่าย   .........................................................  บาท 
 3) รายงานผลการศึกษาครั้งสุดท้าย  ปีการศึกษา.....................เม่ือวันท่ี................................................ 
  

                          ลงช่ือ.......................................................... 
                        (……………………………………….……………….) 
                                                                                   ผู้อํานวยการกองบริหารงานบคุคล 
                  วันที่…………เดือน………………..…...พ.ศ.…….…..… 
 
ความเห็นของอธิการบดี 
             อนุมัติ   มอบ กองบริหารงานบุคคล ดําเนินการ 
             ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก ............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                          ลงช่ือ.......................................................... 
                        (……………………………………….……………….) 
                                                                                                 อธิการบดี 
                  วันที่…………เดือน………………..…...พ.ศ.…….…..… 
 
 

 
หมายเหตุ  ผู้ขอเบิกทุนการศกึษาตอ้งแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 1.  เอกสารการคืนเงินยืมในภาคการเรียนหรือปีการศกึษาที่ผ่านมา 
 2.  สําเนาประกาศการพิจารณาจัดสรรทุน 
 3.  สําเนาเอกสารรายงานผลการศึกษาฉบับล่าสุด  (กรณีศึกษาไปแล้วตั้งแต่  1  ภาคการศกึษาเป็นต้นไป)   
 4.  สําเนาสัญญาทนุ 
 5.  เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

*** เอกสารที่เป็นสําเนาให้ลงลายมือช่ือกํากับทุกแผ่น *** 
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