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ใบเบิกคาสอนพิเศษ
คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี

ภาคการศึกษาท่ี......................

ช่ือ - สกุล    .....................................................................................  สอนวิชา    ..........................................................................................
คุณวุฒิการศึกษา     .........................................................................
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี
ตารางสอนวิชาท่ีเบิกได  (  เฉพาะวัน เวลาท่ีเบิกได )
วัน....................................          เวลา.............................................................       ทฤษฎีกลุม................   ปฏิบัติกลุม..................

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป เวลา
จํานวนคาบ

ลงนาม หมายเหตุ
ทฤษฎี ปฏิบัติ

 รวม

ความเห็นของผูตรวจสอบเวลา                                                                                                                         คําส่ังอนุมัติเบิกได
………………………………….             ทฤษฎี คาบละ ………. X ………. คาบ     = ………….             ลงนาม ……………………….      
ลงนาม………………………….             ปฏิบัติ คาบละ ………. X ………. คาบ     = …………..             ( ...…………………………. )
   (.......................................... )                 คาพาหนะครั้งละ .. .…... X …..…. ครั้ง     = …………..               ………. / ………. / ……… 
เจาหนาที่ประจําคณะศิลปศาสตร            รวมเปนเงิน ………..………..…………………………..
……..…./..…………/ ..……….              หักภาษี 3 % ………….………...……………………….
                                                                  รับจริง ……………………...…………………………..

ความเห็ ีนรองคณบด                                                     ผูรับเงิน 
……………………………               ...............................................................
ลงนาม………………………                    …………. / ………… / …………
 (ผศ.ดร.ศิริลักษณ     อุสาหะ)
….….…/..…….…./. ……….
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