
   
 

   
 

กำหนดการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ที่ สิ่งที่นักศึกษาต้องดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่ 
1 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทุน 

 
บัดนี้ – 7 มี.ค.66 คลิก 

2 จัดเตรียม/จัดเรียงเอกสารที่ต้องส่ง 
 

บัดนี้ – 7 มี.ค.66 รายละเอียด 
ตามตารางแนบท้าย 

 
3 ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุน 

 
8 มี.ค.66 

เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.  
 

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 
2 ชั้น 1 

**แต่งกายชุดนักศึกษา** 
4 รายงานผลการเรียนแบบออนไลน์  5-10 เม.ย.66 คลิก 

 
 
หมายเหตุ 
1. ตัวอย่างการบันทึกใบลงเวลาทำงานและสำเนาเลขบัญชี   
        1.1 คลิก ตัวอย่างการบันทึกใบลงเวลาทำงานนักศึกษาทุน  
        1.2 คลิก ตัวอย่างสำเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งได้ 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)  

2. คลิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงเวลาทำงาน  

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทาง Facebook page ทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XXEC_1H89dHHGWkIw5bqBRIbStgTchwc/edit?usp=sharing&ouid=112204560713132854713&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/7yxdmCaK5LkGGCWj7
https://eds.trang.psu.ac.th/ptw/news/details/index/Ug4Om08FvPl9
https://eds.trang.psu.ac.th/ptw/news/details/index/Ug4z3ACy2v9E
https://eds.trang.psu.ac.th/ptw/news/details/index/Az4z3Ar5I8Pl
https://www.facebook.com/scholarshippsutrang


   
 

   
 

รายละเอียดเอกสารทีต่้องส่งเพื่อเบิกจา่ยทุนแต่ละประเภท ดังนี้ 

ที่ ชื่อทุน เอกสารที่ต้องส่ง หมายเหตุ  

1 ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เทอมละ 
5,000 บาท  
 

1. ใบลงเวลาทำงานนักศึกษาทุน  
- บันทึกจำนวนชั่วโมงทำงาน ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 
2. สำเนาเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ  
- ให้เขียนลำดับท่ีของตัวเองตามตัวอย่าง โดยตรวจสอบลำดับท่ีจากลิงค์ตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาทุน  
- บัญชีท่ีส่งต้องเป็นบัญชีท่ีเปิดทำการอยู่ เท่านั้น  
3. สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)  
- เฉพาะกรณี ชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ หรือไม่ตรงกับ
สำเนาเลขบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ 
 

1. นักศึกษาท่ีได้รับทุน ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในภาค
การศึกษาท่ี 2/2565 ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน
ต่ำกว่าเกณฑ์จะไม่ได้รับทุนนี้ตลอดหลักสูตรท่ีเรียน 
2. การดำเนินการดังกล่าว เป็นการส่งเอกสารล่วงหนา้ เพื่อรอ
ตรวจสอบผลการเรียนอีกครั้ง 

2 ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ทุน ศอ.บต.)  
 

1. ใบลงเวลาทำงานนักศึกษาทุน  
- บันทึกจำนวนชั่วโมงทำงาน ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 
2. ใบสำคัญรับเงินทุน (รับได้จากสถานศึกษา) 
3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ 
4. สำเนาเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ พรอ้มรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ  
- ให้เขียนลำดับท่ีของตัวเองตามตัวอย่าง โดยตรวจสอบลำดับท่ีจากลิงค์ตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาทุน  
- บัญชีท่ีส่งต้องเป็นบัญชีท่ีเปิดทำการอยู่ เท่านั้น  
5. สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)  
- เฉพาะกรณี ชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ หรือไม่ตรงกับ
สำเนาเลขบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ 
 

 

3 ทุนโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์  1. ใบลงเวลาทำงานนักศึกษาทุน  
- บันทึกจำนวนชั่วโมงทำงาน ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 
 

 

4 ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
/ ทุนโครงการ โควตา ม.อ.ตรัง ปีการศึกษา 
2565 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
(ประเภท ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็ม
จำนวน) 

1. ใบลงเวลาทำงานนักศึกษาทุน  
- บันทึกจำนวนชั่วโมงทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 

1. นักศึกษาทุน ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาท่ี 
2/2565 ไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่า
เกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้ตลอดหลักสูตรท่ีเรียน 
2. การดำเนินการดังกล่าว เป็นการส่งเอกสารล่วงหนา้ เพื่อรอ
ตรวจสอบผลการเรียนอีกครั้ง 
 

5 ทุนโครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ทุนละ 
4,000 บาท ต่อเทอม 
 

1. สำเนาเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ  
- ให้เขียนลำดับท่ีของตัวเองตามตัวอย่าง โดยตรวจสอบลำดับท่ีจากลิงค์ตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาทุน  
- บัญชีท่ีส่งต้องเป็นบัญชีท่ีเปิดทำการอยู่ เท่านั้น  
2. สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)  
- เฉพาะกรณี ชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ หรือไม่ตรงกับ
สำเนาเลขบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ 
 

1. นักศึกษาทุน ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาท่ี 
2/2565 ไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่า
เกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้ตลอดหลักสูตรท่ีเรียน 
2. การดำเนินการดังกล่าว เป็นการส่งเอกสารล่วงหนา้ เพื่อรอ
ตรวจสอบผลการเรียนอีกครั้ง 

6 ทุนโครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปีการศึกษา 
2564 
 

1. สำเนาเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ  
- ให้เขียนลำดับท่ีของตัวเองตามตัวอย่าง โดยตรวจสอบลำดับท่ีจากลิงค์ตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาทุน  
- บัญชีท่ีส่งต้องเป็นบัญชีท่ีเปิดทำการอยู่ เท่านั้น  
2. สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)  
- เฉพาะกรณี ชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ หรือไม่ตรงกับ
สำเนาเลขบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ 
 

1. นักศึกษาทุน ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาท่ี 
2/2565 ไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่า
เกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้ตลอดหลักสูตรท่ีเรียน 
2. การดำเนินการดังกล่าว เป็นการส่งเอกสารล่วงหนา้ เพื่อรอ
ตรวจสอบผลการเรียนอีกครั้ง 

7 ทุนในโครงการ โควตา ม.อ.ตรัง / มุ่งมั่นดี ศรี 
ม.อ.ตรัง / สถาภูมิ (STABHUMI) ปีการศึกษา 
2565 

1. สำเนาเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ  
- ให้เขียนลำดับท่ีของตัวเองตามตัวอย่าง โดยตรวจสอบลำดับท่ีจากลิงค์ตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาทุน  
- บัญชีท่ีส่งต้องเป็นบัญชีท่ีเปิดทำการอยู่ เท่านั้น  
2. สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)  
- เฉพาะกรณี ชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ หรือไม่ตรงกับ
สำเนาเลขบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ 
 

1. นักศึกษาทุน ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาท่ี 
2/2565 ไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่า
เกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้ตลอดหลักสูตรท่ีเรียน 
2. การดำเนินการดังกล่าว เป็นการส่งเอกสารล่วงหนา้ เพื่อรอ
ตรวจสอบผลการเรียนอีกครั้ง 


