
รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล 
ศึกษาในประเทศจอร์แดน 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
 

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ 

รายการ ระดับปริญญา 

ตรี/โท/เอก 

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน1   เดือนละ 

ปีละ 

1,400.00 

16,800.00 

2. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามที่จ่ายจริง2 ประมาณปีละ 13,000.00 

3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา3  เหมาจ่าย4 ปีละ 1,000.00 

4. ค่าประกันสุขภาพ  ตามที่จ่ายจริง ประมาณปีละ 300.00 

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  ตามที่จ่ายจริง ประมาณปีละ 400.00 

6. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน5  เหมาจ่าย ปีละ  300.00 

   31,800.00 
 
 

หมายเหต ุ

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน : คำนวณตามส่วนของจำนวนวันในแต่ละเดือนท่ีมีสิทธิได้รับ 
2. ตามที่จ่ายจริง : ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย เท่ากับจำนวนเงินที่ขอเบิก 

3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา : ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตีพิมพ์ 
วิทยานิพนธ์/ค่า Official transcript 

4. เหมาจ่าย : ไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย 

5. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน : เงินที่สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศเรียกเก็บ  
เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที ่ศึกษาในต่างประเทศ  
มิใช่รายการค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนท่ีจะได้รับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล 
ศึกษาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
 

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ 

รายการ ระดับปริญญา 

ตรี/โท/เอก 

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน1   เดือนละ 

ปีละ 

1,650.00 

19,800.00 

2. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามที่จ่ายจริง2 ประมาณปีละ 19,500.00 

3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา3  เหมาจ่าย4 ปีละ 825.00 

4. ค่าประกันสุขภาพ  ตามที่จ่ายจริง ประมาณปีละ 800.00 

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  ตามที่จ่ายจริง ประมาณปีละ 500.00 

6. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน5  เหมาจ่าย ปีละ  350.00 

   41,775.00 
 
 

หมายเหต ุ

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน : คำนวณตามส่วนของจำนวนวันในแต่ละเดือนท่ีมีสิทธิได้รับ 
2. ตามที่จ่ายจริง : ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย เท่ากับจำนวนเงินที่ขอเบิก 

3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา : ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตีพิมพ์  
วิทยานิพนธ์/ค่า Official transcript 

4. เหมาจ่าย : ไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย 

5. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน : เงินที่สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศเรียกเก็บ  
เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที ่ศึกษาในต่างประเทศ  
มิใช่รายการค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนท่ีจะได้รับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล 
ศึกษาในประเทศกาตาร์ 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
 

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ 

รายการ ระดับปริญญา 

ตรี/โท/เอก 

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน1   เดือนละ 

ปีละ 

1,700.00 

20,400.00 

2. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามที่จ่ายจริง2 ประมาณปีละ 48,000.00 

3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา3  เหมาจ่าย4 ปีละ 1,000.00 

4. ค่าประกันสุขภาพ  ตามที่จ่ายจริง ประมาณปีละ 600.00 

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  ตามที่จ่ายจริง ประมาณปีละ 370.00 

6. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน5  เหมาจ่าย ปีละ  350.00 

   70,720.00 
 
 

หมายเหต ุ

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน : คำนวณตามส่วนของจำนวนวันในแต่ละเดือนท่ีมีสิทธิได้รับ 
2. ตามที่จ่ายจริง : ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย เท่ากับจำนวนเงินที่ขอเบิก 

3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา : ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตีพิมพ์ 
วิทยานิพนธ์/ค่า Official transcript 

4. เหมาจ่าย : ไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย 

5. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน : เงินที่สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศเรียกเก็บ  
เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที ่ศึกษา ในต่างประเทศ  
มิใช่รายการค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนท่ีจะได้รับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล 
ศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
 

หน่วย : ยูโร 

รายการ อัตราค่าใช้จ่าย 

ปริญญาตรี-โท ปริญญาเอก 

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน1  เดือนละ 

ปีละ 

1,070.00 

12,840.00 

1,250.00 

15,000.00 

2. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ตามที่จ่ายจริง2 ประมาณปีละ 13,400.00 13,400.00 

3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา3 เหมาจ่าย4 ปีละ 710.00 710.00 

4. ค่าประกันสุขภาพ ตามที่จ่ายจริง ประมาณปีละ 645.00 645.00 

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ตามที่จ่ายจริง ประมาณปีละ 400.00 400.00 

6. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแล
นักเรียน5 

เหมาจ่าย ปีละ 150.00 150.00 

   28,145.00 30,305.00 

 
 

หมายเหต ุ

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน : คำนวณตามส่วนของจำนวนวันในแต่ละเดือนท่ีมีสิทธิได้รับ 
2. ตามที่จ่ายจริง : ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย เท่ากับจำนวนเงินที่ขอเบิก 

3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา : ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตีพิมพ์ 
วิทยานิพนธ์/ค่า Official transcript 

4. เหมาจ่าย : ไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย 

5. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน : เงินที่สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศเรียกเก็บ  
เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที ่ศึกษาในต่างประเทศ  
มิใช่รายการค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนท่ีจะได้รับ  

 


