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ช่ือ - สกุล ….....................................................………………วิชาท่ีสอน….......................................................................………….… 
คุณวุฒิการศึกษา…………………………………………. ...................................................................................................................... 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได……………………………………………………………………………….…  โทรศัพท ………………….. 
ตารางสอนวิชาท่ีเบิกได (เฉพาะวันเวลาท่ีเบิกได) .................................................………….………………….................…………… 
วัน………….. เวลา  …………………………… น. (กลุม……….)  .....................................………….….......................................... 
ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป เวลา ท ป จํานวนคาบ ลงนาม หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  รวม      
  
ความเห็นผูตรวจสอบเวลา  คําส่ังอนุมัติเบิกได 
……………………………….. ทฤษฎีคาบละ………X……คาบ =…………… ลงนาม……………………… 
ลงนาม………………………... คาพาหนะ………..X……..ครั้งละ =………….. (……………………………..) 
(………………………………..) รวมเปนเงิน……………………………………. ………../……………/……… 
ตําแหนง…เจาหนาท่ีประจํา…… หักภาษี 3 %…………………………………….  
…………./…………./……….. รับจริง………………………………………….  

ความเห็นผอ.ศูนยการเรียนแหลมฉบัง                   ผูรับเงิน 
เสนอเพื่อโปรดพิจารณา  ………………………………. 
ลงนาม…………………………  …………./…………/………... 
(อาจารยพลกฤษณ  ไพรสานฑวณิชกุล)   
…………/…………/…………             
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