
ใบเบิกคาสอน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ช่ือ - สกุล …………………………………………..   วิชาท่ีสอน  ………….......................................................................... 
คุณวุฒกิารศึกษา……….......................................................….…………………………….………………………………… 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได…..........................................................................................………..โทรศัพท……........................... 
ตารางสอนวิชาท่ีเบิกได (เฉพาะวนัเวลาท่ีเบิกได)…………………………………………………………………………….. 
วัน.....................  เวลา  .......................................... น (กลุม .............)   …………………………………………………….... 
คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป เวลา ท ป จํานวนคาบ ลงนาม หมายเหต ุ

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  รวม      
  
ความเหน็ผูตรวจสอบเวลา  คําส่ังอนุมัติเบิกได 
……………………………….. ทฤษฎีคาบละ………X……คาบ =…………… ลงนาม……………………… 
ลงนาม………………………... คาพาหนะ………..X……..คร้ังละ =………….. (…………………………….) 
(นางสาวรัตยา  โสวรรณปรีชา) รวมเปนเงิน……………………………………. ………../……………/……… 
ตําแหนง…เจาหนาท่ีประจํา…… หักภาษี 3 %…………………………………….  
…………./…………./……….. รับจริง………………………………………….  
 
ความเหน็รองคณบด ี                   ผูรับเงิน 
เสนอเพื่อโปรดพิจารณา  ……………………………… 
ลงนาม…………………………  …………./…………/………. 
(……ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม…....)   
…………/…………/…………             
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