
ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. 5 ปี 

สัญญายืมเงินเลขที่.................................................................... วันที่.......... ............................... ส่วนที่ 1
ชื่อผู้ยืม............................................................................จ านวนเงิน.....................................บาท แบบ 8708

ใบเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ที่ท าการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่.....................................................

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่.....................ลงวันที่.......................................... ไดอนุมัติให

ขาพเจา..................................................................................ต าแหน่ง.................................................................
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วย..............................................
....................................................................................................... .......................................................................
เดินทางไปปฏิบัติราชการ......................................................................................................................................
ณ................................................................................................ ..........................................................................
............................................................................................................ ................................โดยออกเดินทางจาก
  บ้านพัก   ส านักงาน  ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่................................. เวลา..........06.00.........น.
และกลับถึง   บ้านพัก   ส านักงาน   ประเทศไทย  วันที่................................เวลา...........................น.

รวมเวลาไปราชการครั้งนี้.........12......ชั่วโมง...............10..........นาที

ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ  ข้าพเจ้า  คณะเดินทาง 
ดังนี้

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท....................................... จ านวน.......... ....วัน รวม...................................บาท
ค่าเช่าที่พักประเภท.................................................... จ านวน....... .......วัน รวม...................................บาท
ค่าพาหนะ รวม...................................บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น (คา่น้ ามันเชื้อเพลิง) รวม...................................บาท

รวมเงินทั้งสิ้น      ...................................บาท
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)..................................................................................................... ......................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย 
จ านวน................ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

ลงชื่อ.................................................ผู้ขอรับเงิน 
 (......................................................) 

  ตําแหนง....................................................... 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาและโรงเรียนวัดดอนหวาย จ.นครปฐม 

304 
304 

สามร้อยสี่บาทถ้วน 

1 

นางสาวจิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย 

 

รองศาสตรจารย ดร.

รองศาสตรจารย ดร.นางสาวจิตติรัตน แสงเลิศอุทัย

18 สิงหาคม 2565

1234/2565 10 สิงหาคม 2565

18 สิงหาคม 2565

18 สิงหาคม 2565 18.10

ตวั
อย
า่ง



ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้อง
แล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
ลงชื่อ....................................................................... 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ)

ตําแหนง       รองคณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่.....................................................................

อนุมัติให้จ่ายได้

ลงชื่อ.......................................................................

ต าแหน่ง

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ ตูจินดา) 
    คณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่...................................................................

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการไปราชการ จ านวน.................................................................................บาท
(..........................................................................................................)ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับเงิน ลงชื่อ....................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (........................................ ..................) (......................................................)

ตําแหนง............................................................. ต าแหน่ง.............................................. 
วันที่.................................................................... วันที่..................................................... 
จากเงนิยืมสัญญาเลขที่......................................................... วันที่.....................................................
........................................................................................................................... ...................................................
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................................. ............................
...................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... .........................................
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ค าชี้แจง   1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ 

  เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่  
 แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอเบิกเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ

  เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย
3. กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ ให้

  ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 

304 
สามร้อยสี่บาทถ้วน 

นางสาวจิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย 
รองศาสตรจารย ดร.

18 สิงหาคม 2565 18 สิงหาคม 2565

18 สิงหาคม 2565

ตวั
อย
า่ง



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ว/ด/ป รายละเอียดการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
18/08/65 ออกเดินทางไปราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดยรถยนตสวนตัวหมายเลขทะเบียนรถ  12345 กทม. 

ถึง  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เป็นระยะทาง 35.6 กิโลเมตร 142.40 
จากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  ถึง โรงเรียนวัดดอนหวาย 

เป็นระยะทาง 5.2 กิโลเมตร 20.80 

จากโรงเรียนวัดดอนหวาย ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เป็นระยะทาง 35.3 กิโลเมตร 141.20 

ในเรื่องราชการเรื่องติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ของนักศึกษา เป็นระยะทางไป-กลับ รวม.....76.1.....กิโลเมตร × 4 บาท 304.40 

ข้าพเจ้าได้ทดรองจ่ายเงินสดไปแล้วจริง 
............................................................ 

(นางสาวจิตติรัตน แสงเลิศอุทัย) 

หมายเหตุ  ข้าพเจ้าขอเบิกเพียง..............304.............  บาท         

............................................................ 
(นางสาวจิตติรัตน แสงเลิศอุทัย) 

รวมทั้งสิ้น 304.40 

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) สามร้อยสี่บาทสี่สิบสตางค์ 

ขาพเจา ................นางสาวจิตติรัตน แสงเลิศอุทัย......... ตําแหนง .....................อาจารย................................

กอง...............คณะครุศาสตร...............ขอรับรองวารายจายขางตนนี้ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได

ข้าพเจ้าได้จ่ายในงานของราชการโดยแท้
ลงชื่อ........................................................

18 สิงหาคม 2565

ตวั
อย
า่ง



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
ท่ี วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕

เรื่อง   ขอไปราชการ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย และบุคคลดังต่อไปนี ้-  
มีความจ าเป็นจะต้องไปราชการเพื่อ [   ] อบรม [   ] ประชุม [   ] สัมมนา [ X ] อืน่ๆ เร่ือง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ค.บ. 5 ปี. 
สถานที่ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนวัดดอนหวาย. จังหวัด นครปฐม  ระหวางวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖ ออกเดินทางเวลา ๐๖.๐๐ น. กลับถึง 
เวลา 1๘.๑0น. มีก าหนด ๑ วัน 
โดยขอนุญาต [   ] ใชรถยนต     [   ] ไมใชรถยนต   [ X ] ใชรถยนตสวนตัวหมายเลขทะเบียน ๑๒๓๔ กทม. 
 ข้าพเจ้า [   ] ไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ ในการไปราชการครั้งน้ี  

[ X ] ขอเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงจะต้องจ่ายดังประมาณการต่อไปน้ี  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ๐ บาท ค่าที่พัก ๐ บาท 
ค่ายานพาหนะ ๐ บาท ค่าลงทะเบียน ๐ บาท 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ๓๐๔ บาท รวม ๓๐๔ บาท 

 ค่าใช้จ่ายตามประมาณการดังกล่าวมาน้ี ข้าพเจ้าใครขอเบิกจากเงิน
[ X ] เงินรายได้  [   ] เงินงบประมาณ  [   ] เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - 
ของหนวยงาน  กลุมวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร โครงการบริหารงานสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร รหัส  ๒๐๑๑๐๑๐๙๓๒๑ 
ในวงเงิน  ๓๐๔  บาท (สามร้อยสี่บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(นางสาวจิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย) 
ตําแหนง รองศาสตราจารย ดร. 

ความเห็นของประธานโปรแกรมวิชา/หัวหน้าหน่วยงาน 

 ลงชื่อ ......................................................... 
 ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

ความเห็นของคณะ/ส านัก/กอง 

ลงชื่อ ......................................................... 
  . 

 คณบดี/ผอ.ส านักฯ/ผอ.สถาบันฯ 

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ 
   [   ] ให้ใช้รถยนต์......................หมายเลขทะเบียน  . 

 โดยให้        . เป็นพนักงานขับรถยนต ์
   [   ] ไม่สามารถจัดรถให้ได้ 

 ลงชื่อ ......................................................... 
....../............/........ 

เรียน    อธิการบดี 
........................................................................... 

ลงชื่อ................................................................. 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 [  ] อนุมัติ   [  ] ไม่อนุมัต ิ

................................................................................. 
คณบดี   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

วันท่ี................เดือน.................................พ.ศ............... 

[  ] อนุมัติ   [  ] ไม่อนุมัต ิ

................................................................................. 
อธิการบดี/รองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมาย 

วันท่ี................เดือน...........................พ.ศ...............    

ตวั
อย
า่ง



รายชื่อผูไปราชการ 
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนวัดดอนหวาย  นครปฐม  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณวิชาชีพครู ค.บ. ๕ ป ี

 ระหวางวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ออกเดินทางเวลา ๐๖.๐๐ น. กลับถึงเวลา ๑๘.๑๐ น. 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑. นางสาวจิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย รองศาสตราจารย ดร.

ตวั
อย
า่ง



ตวั
อย
า่ง
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