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Application Form  
Faculty Student Grant for Academic Event Attendance 

1. Applicant’s Details
Full Name: Mr./Mrs./Ms. (in English)    Student ID  . 

นาย/นาง/นางสาว (in Thai)     Telephone Number : 

    Ph.D student 
. 

Email Address:  
Status:       B.Eng student        M.Eng student 

 Huawei scholar        Utility scholar 
Senior-Project/Thesis/Research Advisor Name :         . 

         . 
 .   

   .  

        . 
   . 

 . 

2. Academic Event Details
Event Name:
Event Website:
Category:  Congress   Conference   Symposium   Workshop   Others
Event Dates: from                    (dd/mm/yr) to                    (dd/mm/yr) Travel Dates: from  (dd/mm/yr) to (dd/mm/yr) 

Venue Name and Address:

3. Attendance Role
 technical presentation of academic paper not being included in IEEEXplor, ISI, SCOPUS
 technical presentation of academic paper being included in   IEEEXplor   ISI   SCOPUS
Title :
4. Expense Estimation

Item No.  Description Amount (Baht) 
     1 Registration fee 
     2 Allowance 

based on university announced rate         Baht x       days 
     3 Accommodation 

based on university announced rate       Baht of staying x         days              
     4 Transportation from                    to          by                . 

        Total 
Has the applicant applied for other sources of support for the above items? 
  No 
  Yes or under consideration from   . 

    Tentatively receiving support in item No.              for amount              Baht 
Amount of budget requested from the departmental grant                  Baht 
5. Final Check-list of Documents
  Student Grant Application Form of Department of Electrical Engineering for Academic Event Attendance
  1st page of accepted paper, including abstract, title and author names
  Printed event information showing event dates (call for paper) and registration fee
  Invitation letter/email, or paper acceptance letter/email
How many times have you received this grant?   0    1
After coming back from attending the event, to reimburse the expenses, the applicant agrees to provide the following documents
to the department
• presented technical paper (PDF file) as included in the event proceedings
• original receipts, or

copy of receipts and financial report, in case that the original receipts must be submitted to other
organizations for their grant supports.

Application form must be submitted to the department no later than 5 working days after the paper’s notification of acceptance date 
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ข้ันตอนดําเนินการ 

 รายละเอียด ผูดําเนินการ ลายเซ็น วันท่ี 

1 ยื่นแบบฟอรมฯ (Submit application form)  ผูยื่นคําขอ   

2 ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา (Advisor’s opinion)     

 เห็นควรสนับสนนุ     ไมเห็นควรสนับสนุน 
อาจารยท่ีปรึกษา 

  

3 รับแบบฟอรมและลงเลขท่ีรับ งานสารบรรณ   

4 ตรวจสอบเอกสาร จนท.บัณฑิต   

5 5.1 ตรวจสอบอนุมัติคําขอ (กรณีเปนนิสิตไมไดรับทุน)  
        อนุมัติ 

                  5,000.- บาท   

                  10,000.- บาท   

                  จํานวน                                บาท 

        ไมอนุมัติ เพราะ                                                                                                                                   

                                                                                  . 

รอง หน.ภาคฯ ฝาย

บัณฑิตศึกษาฯ 

  

 5.2 ตรวจสอบอนุมัติคําขอ (กรณีเปนนิสิตทุน) 

.       กฟน.       กฟผ.       กฟภ.       หวัเวย 

ตรวจสอบงบประมาณ เบิกไปแลวจํานวน                 บาท 

คงเหลือจํานวน                        บาท 

งานการเงิน 

  

         อนุมัติ จํานวนเงิน                                       บาท 

        ไมอนุมัติ เพราะ                                                                              

                                                                                  . 

ประธาน

คณะทํางานดูแล

นิสิตโครงการ 

  

6 ความเห็นรองหัวหนาภาควิชาฯ     

 เห็นชอบ     ไมเห็นชอบ 

รองหัวหนาภาค

ฝายบริหารฯ 

  

7 บันทึกในฐานขอมูลของภาควิชาฯ งานบคุคล   

8 จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกคาใชจายท่ีคณะวิศวฯ การเงินภาคฯ   
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