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ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สำหรับศูนย์สอวน. ศูนย์มหำวิทยำลัย ได้แก่
1) ศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
2) ศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัยขอนแก่น
3) ศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
4) ศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
5) ศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัยนเรศวร
6) ศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัยบูรพำ
7) ศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
8) ศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัยศิลปำกร
9) ศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
10) ศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปัตตำนี
11) ศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
12) ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
13) ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย ทีม 1
14) ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย ทีม 2
15) ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย ทีม 3
ค่าเดินทาง
เจ้ำภำพจะรับผิดชอบเฉพำะในส่วนของหัวหน้ำทีม รองหัวหน้ำทีม ครูผู้สังเกตกำรณ์และนักเรียน
ผู้เข้ำร่วมแข่งขันเท่ำนั้น โดยแต่ละศูนย์จะต้องยืนยันรำยชื่อกับเจ้ำภำพภำยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
1. สิทธิ์ในกำรเบิกค่ำเดินทำง
1.1 หัวหน้ำทีมและรองหัวหน้ำทีม และครูผู้สังเกตกำรณ์สำมำรถเดินทำงเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้โดย
เครื่องบินชั้นประหยัด รถไฟ รถโดยสำรประจำทำง รถตู้พร้อมคณะ หรือรถยนต์ส่วนตัว
1.2 นักเรียนผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน สำมำรถเดินทำงเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้โดย รถไฟ รถโดยสำร
ประจำทำง หรือรถตู้พร้อมคณะ
กรณีนักเรียนเดินทำงโดยเครื่องบิน จะสำมำรถเบิกค่ำเดินทำงได้ไม่เกินอัตรำของรถไฟ ชั้น 2 นอน
ปรับอำกำศ เตียงล่ำง
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2. รำยละเอียดกำรเดินทำงแต่ละประเภท
2.1 กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน
1. เจ้ำภำพจะรับผิดชอบค่ำเดินทำงเฉพำะในส่วนที่เริ่มต้นจำกสนำมบินต้นทำงถึง ท่ำอำกำศยำน
ดอนเมืองและท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ รวม 2 เที่ยวเท่ำนั้น (ขำไปและขำกลับ)
2. ให้บุคคลที่ประสงค์จะเดินทำงโดยเครื่องบินทำกำรจองตั๋ว และสำรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ก่อน แล้วนำหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยมำแสดงเพื่อเบิกกับทำงเจ้ำภำพ
3. เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
- กรณีซื้อบัตรโดยสำรเครื่องบินจ่ำยเงินสดกับบริษัทตัวแทนฯ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินค่ำตั๋ว
เครื่องบินเบิกตำมจ่ำยจริง
- กรณี ซื้ อ บั ต รโดยสำรเครื่ อ งบิ น ด้ ว ยระบบ Electronic Ticket (E-Ticket) ให้ ใ ช้
ใบเสร็จรับเงินค่ำตั๋วเดินทำงขำไปและขำกลับ และ
- Itinerary Receipt (รำยละเอียดกำรเดินทำง) และ
- Boarding Pass ขำมำ
(ส ำหรั บ Boarding Pass ขำกลั บ ให้ ส่ งไปรษณีย์มำที่ “ภำควิช ำวิทยำกำรคอมพิว เตอร์
และสำรสนเทศ คณะวิ ท ยำศำสตร์ ป ระยุ ก ต์ มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ ำ พระนครเหนื อ
ที่อยู่ 1518 ถนนประชำรำษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800”)
4. เจ้ ำ ภำพจะจั ด รถรั บ ส่ ง จำกท่ ำ อำกำศยำนดอนเมื อ ง และท่ ำ อำกำศยำนสุ ว รรณภู มิ มำยั ง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ โดยในวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 ขอให้เดินทำงมำถึง
สนำมบินก่อนเวลำ 10.30 น. เพื่อโดยสำรรถรับส่งทีเ่ จ้ำภำพจัดให้บริกำร ณ สนำมบิน และโปรดกรอกข้อมูล
กำรเดินทำงในแบบฟอร์มลงทะเบียน
2.2 กรณีเดินทางโดยรถไฟ
1. เดินทำงได้ไม่เกินอัตรำของรถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอำกำศ เตียงล่ำง
2. เจ้ำภำพจะรับผิดชอบค่ำเดินทำงเฉพำะในส่ว นที่เริ่มต้นจำก สถำนีรถไฟต้นทำงถึง สถำนีรถไฟชุม
ทำงบำงซื่อ รวม 2 เที่ยวเท่ำนั้น (ขำไปและขำกลับ)
3. ให้บุคคลหรือคณะบุค คลที่ประสงค์จะเดินทำงโดยรถไฟ ทำกำรจองตั๋วและสำรองค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงก่อน แล้วนำหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยมำแสดงแก่ทำงเจ้ำภำพ
4. เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
- สำเนำบัตรประชำชน ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ตั๋วรถไฟขำมำ
(ส ำหรั บ ตั๋ ว รถไฟขำกลั บ ให้ ส่ ง ไปรษณี ย์ ม ำที่ “ภำควิ ช ำวิ ท ยำกำรคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
สำรสนเทศ คณะวิ ท ยำศำสตร์ ป ระยุ ก ต์ มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ ำ พระนครเหนื อ
ที่อยู่ 1518 ถนนประชำรำษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800”)
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5. เจ้ำภำพจัดรถรับส่งระหว่ำงสถำนีรถไฟชุมทำงบำงซื่อและมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ โดยขอให้เดินทำงมำถึงสถำนี ในวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 ขอให้เดินทำงมำถึงสนำมบินก่อน
เวลำ 10.30 น. เพื่อโดยสำรรถรับส่งที่เจ้ำภำพจัดให้บริกำร และโปรดกรอกข้อมูลกำรเดินทำงในแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน
2.3 กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง
1. เดินทำงได้ไม่เกินอัตรำของรถโดยสำรประจำทำงปรับอำกำศพิเศษ ไม่เกิน 32 ที่นั่ง (ม1พ)
2. เจ้ ำภำพรั บ ผิดชอบค่ำเดิน ทำงเฉพำะในส่วนที่เริ่มต้นจำก สถำนีขนส่ งต้นทำงถึงสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำรกรุงเทพ (ถนนบรมรำชชนนี) สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพ (หมอชิต) รวม 2 เที่ยวเท่ำนั้น (ขำไป
และกลับ)
3. ให้บุคคลหรือคณะบุ คคลที่ป ระสงค์จะเดินทำงโดยรถโดยสำรประจำทำงทำกำรจองตั๋ว และ
สำรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงก่อน แล้วนำหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยมำแสดงแก่ทำงเจ้ำภำพ
4. เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
- สำเนำบัตรประชำชน ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
- บัตรโดยสำรรถประจำทำงขำมำ
(ส ำหรั บ บั ต รโดยสำรรถประจ ำทำงขำกลั บ ให้ ส่ ง ไปรษณี ย์ ม ำที่ “ภำควิ ช ำวิ ท ยำกำร
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ ที่อยู่ 1518 ถนนประชำรำษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800” )
5. เจ้ ำ ภำพจั ด รถรั บ ส่ ง ระหว่ ำ งสถำนี ป ลำยทำงและมหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ ำ
พระนครเหนือ โดยขอให้เดินทำงมำถึงสถำนีปลำยทำงในวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 ก่อนเวลำ 10.30 น. เพื่อ
โดยสำรรถรับส่งที่เจ้ำภำพจัดให้บริกำร และโปรดกรอกข้อมูลกำรเดินทำงในแบบฟอร์มลงทะเบียน
2.4 กรณีเดินทางโดยรถตู้
1. กรณีรถตู้ของหน่วยงำน
- เจ้ำภำพจะรับผิดชอบในส่วนค่ำเบี้ยเลี้ยงพนักงำนขับรถ ตำมอัตรำของทำงรำชกำร นับตั้งแต่วันที่
เริ่มออกเดินทำงมำจนถึงวั น ที่เดินทำงกลับถึงศูน ย์ส อวน. รวมทั้งทำงศูนย์เจ้ ำภำพจะจัดหำที่พักส ำหรับ
พนักงำนขับรถให้
2. กรณีรถตู้รับจ้ำงเหมำรำยวัน
- เจ้ำภำพจะรับผิดชอบค่ำจ้ำงเหมำรถรำยวัน ไม่เกินวันละ 2,000.00 บำท ตำมจ่ำยจริง (ไม่มีค่ำเบี้ย
เลี้ยง) นับตั้งแต่วันที่เริ่มออกเดินทำงจนถึงวันที่เดินทำงกลับถึงศูนย์ สอวน. โดยสูงสุดไม่เกิน 6 วัน ระหว่ำง
วันที่ 18-23 มิถุนำยน 2561
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- เจ้ำภำพจะรับผิดชอบค่ำน้ำมันตำมที่จ่ำยจริง โดยแนวทำงกำรคำนวณค่ำน้ำมัน ดังนี้
 ก่อนเริ่มกำรเดินทำงให้เติมน้ำมันให้เต็มถัง เมื่อเดินทำงมำถึงศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ให้เติมน้ำมันให้เต็มถังอีกครั้ง เพื่อประมำณค่ำ
น้ำมันขำมำ
 เจ้ำภำพจะจ่ำยค่ำน้ำมันในกำรเดินทำงกลับ โดยคำนวณจำกค่ำน้ำมันขำมำคูณด้วยสอง
- เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
 ใบเสร็จรับเงินค่ำน้ำมันเฉพำะขำมำ ในนำม “คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ”
 ใบเสร็จรับเงินค่ำเช่ำรถตู้จำกบริษัทเช่ำรถ (ถ้ำมีกำรจ้ำงเหมำ) โดยระบุว่ำ
"ค่ำเช่ำรถจำก....... ถึง......... (ไป- กลับ) เป็นจำนวนเงิน..........บำท
กรณีที่ไม่มีใบเสร็จ ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
เจ้ำของรถตูล้ งนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
 สำเนำใบอนุญำตประกอบกำรให้รับจ้ำง พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ในช่วงกำรจัดกำรแข่งขัน ทำงเจ้ำภำพมีสิทธิ์ใช้รถตู้ที่ศูนย์ สอวน. นำมำเพื่อจัดกิจกรรม ต่ำง ๆ
ระหว่ำงกำรแข่งขัน เนื่องจำกเจ้ำภำพรับผิดชอบค่ำจ้ำงเหมำรถรำยวันแล้ว และรับผิดชอบค่ำน้ำมัน ระหว่ำง
กำรดำเนินกิจกรรม
2.5 กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
1. เจ้ำภำพรับผิดชอบค่ำน้ำมันตำมระยะทำงไป-กลับจริง ในอัตรำกิโลเมตรละ 4 บำท ตำม อัตรำที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด โดยให้คำนวณระยะทำงเพื่อเบิกเงินชดเชยตำมเส้นทำงของกรมทำงหลวง ในทำง
สั้นและตรง ซึ่งสำมำรถเดินทำงได้โดยสะดวกและปลอดภัย
2. เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย - สำเนำบัตรประชำชน ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
3. เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
ใบเสร็จรับเงินทุกอย่ำง ให้ออกในนำม
“คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ผู้เสียภาษี 0994000160534
ที่อยู่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800”
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4. กำรส่งเอกสำรเบิกจ่ำย
หัวหน้ำทีมหรือรองหัวหน้ำทีม รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรเดินทำงทั้งหมด ส่งให้แก่ฝ่ำยกำรเงิน
ประจำกำรแข่งขัน (นำงสำวอำลิษำ หุ่นไทย โทร. 0898168976) โดยส่งเอกสำรกำรเบิกเงินค่ำพำหนะ
เดินทำงได้ ดังนี้
- วัน อังคำรที่ 19 มิถุน ำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. – 11.30 น. ณ บริเวณลงทะเบี ย น
หน้ำหอประชุมเบญจรัตน์ (สถำนที่เปิดงำน)
- วันอังคำรที่ 19 มิถุนำยน 2561 เวลำ 16.00 น. – 18.00 น. ณ ลำนเอนกประสงค์ (สถำนที่
รับประทำนอำหำรเย็น)
โดยขอให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกำหนดกำรดังกล่ำว เพื่อตรวจสอบและสำมำรถเบิกจ่ำยเงินใน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนำยน 2561
เจ้ำภำพขอสงวนสิทธิ์ในกำรเบิกจ่ำยตำมรำยละเอียดข้ำงต้นเท่ำนั้น ดังนั้นขอให้ศูนย์ สอวน. ทุก
ศูนย์ดำเนินกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมแนวทำงและเงื่อนไขที่ได้ชี้แจง
สำหรับศูนย์สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ขอให้เบิกจ่ำยค่ำเดินทำงของ หัวหน้ำทีม รองหัวหน้ำ
ทีม ครูผู้สังเกตกำรณ์ นักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องจำกต้นสังกัด
ที่พัก
เจ้ำภำพขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่พักตำมควำมเหมำะสม โดยจะเข้ำพักโรงแรมเป็นเวลำ
3 คืน ระหว่ำงวันที่ 19 มิถุนำยน - 22 มิถุนำยน 2561 และคืนห้องพักภำยในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนำยน 2561
ก่อนเวลำ 12.00 น. (โดยกรณีศูนย์ภำคใต้ ศูนย์ภำคตะวังออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภำคใต้ สำมำรเข้ำพักได้ตั้งแต่
วันที่ 18 มิถุนำยน 2561 รวม 4 คืน)
ห้ องพักของหั ว หน้ ำทีม รองหั ว หน้ำทีม และครูผู้ สั งเกตกำรณ์จัดให้ พักห้ องละ 2 คน แยกชำย
และหญิง ณ โรงแรมริชมอนด์ (หำกต้องกำรระบุผู้ที่จะพักด้วย ให้กรอกชื่อ-นำมสกุลของผู้ที่ต้องกำรพักด้วย)
ห้ องพักของนั กเรี ย นผู้ เ ข้ำ ร่ ว มแข่ งขั น จัดห้ อ ง ณ โรงแรมเบลล่ ำ บี โดยจัดให้ พักห้ องละ 2 คน
จัดห้องพักแยกชำยและหญิง หำกต้องกำรระบุผู้ที่จะพักด้วย ให้ระบุชื่อ -นำมสกุลของผู้ที่ต้องกำรพักด้วยมำ
ในแบบฟอร์ มใบลงทะเบี ยน และกรณีที่นักเรียนผู้เข้ำร่ว มกำรแข่งขันจำกศูนย์ สอวน. มีเศษเหลือ ทำง
เจ้ำภำพจะจัดห้องพักให้พักคู่กับนักเรียนผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันจำกศูนย์ สอวน. อื่น หำกไม่ต้องกำรพักร่วมกับ
ศูนย์อื่น ให้ระบุมำในแบบฟอร์มใบลงทะเบียนว่ำยินดีพักรวมกับศูนย์ สอวน. เดียวกันเป็นห้องพักละ 3 คน
กรณีที่กรรมกำรวิชำกำร หัวหน้ำทีม รองหัวหน้ำทีม และครูผู้สังเกตกำรณ์ ต้องหัองพักประเภทห้อง
เดี่ยวขอให้รับผิดชอบจ่ำยเองทั้งหมด
ค่าตอบแทน / ค่าเบี้ยเลี้ยง
1. ค่ำเบี้ยเลี้ยงนักเรียน เหมำจ่ำย
2. ค่ำตอบแทนครูสังเกตกำรณ์ เหมำจ่ำย
3. ค่ำตอบแทนหัวหน้ำทีม รองหัวหน้ำทีม เหมำจ่ำย

600.00 บำท / คน
3,000.00 บำท / คน
4,000.00 บำท / คน
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ข้อกาหนดอื่น ๆ
1. เจ้ำภำพขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ ติดตำมเข้ำร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่เจ้ำภำพได้จัดขึ้น ในระหว่ำงจัดกำร
แข่งขันคอมพิวเตอร์ โอลิมปิกระดับชำติครั้งที่ 14 และจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ของผู้ติดตำม
2. เจ้ ำ ภำพจะด ำเนิ น กำรเปิ ด ระบบลงทะเบี ย นผ่ ำ น website กำรจั ด กำรแข่ ง ขั น ที่
https://toi14.kmutnb.ac.th/ เพื่อให้ ทุกศูนย์เข้ำลงทะเบียน ข้อมูลนักเรียน อำจำรย์ผู้คุมทีม (หัวหน้ำทีม
รองหั ว หน้ ำ ที ม และครู ผู้ สั ง เกตกำรณ์ ) ในวั น ที่ 30 เมษำยน 2561 และปิ ด ระบบลงทะเบี ย นในวั น ที่
พฤษภำคม 2561
3. ข่ำวสำรและข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถติดตำมรำยละเอียดได้ที่
- Website: https://toi14.kmutnb.ac.th/
- Facebook: https://www.facebook.com/14thTOI/
4. กำรส่งธงประจำศูนย์ นั้น ขอควำมกรุณำท่ำนส่งธงประจำศูนย์ ได้ทำงไปรษณีย์ ภำยในวันที่ 25
พฤษภำคม 2561 ให้กับ
“อำจำรย์ปรัชญำพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์
ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ที่อยู่ 1518 ถนนประชำรำษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800”
หรือหำกไม่สำมำรถจัดส่งได้ตำมกำหนดกำรดังกล่ำว ขอควำมอนุเครำะห์นำมำมอบให้ทำงเจ้ำภำพในวันที่
18 มิถุนำยน 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. ฝ่ำยอำนวยกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัครำ ประโยชน์
2. ฝ่ำยประสำนงำน
- อำจำรย์ปรัชญำพรเลี้ยงสุทธิสกนธ์
- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สถิตย์ ประสมพันธ์
- นำงสำวอำลิษำ หุ่นไทย
- นำงสำวจันทิมำ ไพรวรรณ์
3. ฝ่ำยกำรเงิน/กำรเบิกจ่ำย
- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัครำ ประโยชน์
- นำงสำวอำลิษำ หุ่นไทย
- ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ

โทร. 0970294792
โทร. 0851159120
โทร. 0891612949
โทร. 0898168976
โทร. 0914056059
โทร. 0970294792
โทร. 0898168976
โทร. 025552000 ต่อ 4601,4602
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