
          วันท่ีรับ.....................................(เฉพาะเจาหนาท่ี) 
 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 
ตารางอบรมสําหรับนักศึกษาภาคในเวลาราชการ     ประจําเดือน ................................................ พ.ศ. ........................... 

คณะ ................................................................................  อาจารยผูใหการอบรม (นาย,นาง,นางสาว) .........…....................................................................................... 
 

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
เวลา    

วัน 
09.00- 
10.00 

10.00- 
11.00 

11.00- 
12.00 

12.00- 
13.00 

13.00- 
14.00 

14.00- 
15.00 

15.00- 
16.00 

16.00- 
17.00 

17.00- 
18.00 

18.00- 
19.00 

 
จันทร 

 

รหัส.................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส............... 
กลุม............... 
หมูเรียน........ 

รหัส................ 
กลุม................ 
หมูเรียน......... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส................ 
กลุม................ 
หมูเรียน.......... 

รหัส.................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

 
อังคาร 

 

รหัส.................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส............... 
กลุม............... 
หมูเรียน........ 

รหัส................ 
กลุม................ 
หมูเรียน......... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส................ 
กลุม................ 
หมูเรียน.......... 

รหัส.................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

 
พุธ 
 

รหัส.................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส............... 
กลุม............... 
หมูเรียน........ 

รหัส................ 
กลุม................ 
หมูเรียน......... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส................ 
กลุม................ 
หมูเรียน.......... 

รหัส.................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 
 

 
พฤหัสบดี 

 

รหัส.................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส............... 
กลุม............... 
หมูเรียน........ 

รหัส................ 
กลุม................ 
หมูเรียน......... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส................ 
กลุม................ 
หมูเรียน.......... 

รหัส.................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 
 

 
ศุกร 

 

รหัส.................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส............... 
กลุม............... 
หมูเรียน........ 

รหัส................ 
กลุม................ 
หมูเรียน......... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส................ 
กลุม................ 
หมูเรียน.......... 

รหัส.................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 

รหัส................. 
กลุม................. 
หมูเรียน........... 

รหัส................ 
กลุม............... 
หมูเรียน......... 
 

             
ลงช่ือ.......................................................(เจาหนาท่ีผูตรวจหลักฐาน) 

 
 



ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -  ชัยนาท 
ใบเบิกเงินในการใหอบรมนักศึกษาภาคในเวลาราชการ/   ประจําภาคเรียนท่ี.....……………  ปการศึกษา............................ 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................ประจําเดือน................................. ในการอบรมวิชา.................................................................... 

 
ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................... ไดทําการอบรมตามวันและเวลาดังกลาว 

ลงช่ือ.......................................................................................................................................ประธานโปรแกรมวิชา 
ลงช่ือ  ..................................................................................................................................... ผูอํานวยการศูนยฯ ชัยนาท 
ลงช่ือ ......................................................................................................................................รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                    ขาพเจาไดรบัเงินคาอบรมรหัสวิชา ..............................ช่ือวิชา....................................................................  ในการอบรมนักศึกษา  ภาคในเวลาราชการ 
                        จํานวน...................................วัน   เปนเงิน .................................................บาท( .................................................................................... )  ไวเรียบรอยแลว 

        ลงช่ือ.................................................................. ผูรับเงิน                   ลงช่ือ .................................................................... ผูจายเงิน 
   วันท่ี ..........  เดือน ...................... พ.ศ.  ................                           วันท่ี ........... เดือน .................... พ.ศ.  ...............   

 
หมายเหตุ: 1.กรุณาเซ็นเบิกเงินตามรางการเรียนการสอน  ( ในกรณีงดการเรียนการสอนใหแนบใบเบิกสอนชดเชยดวยทุกครั้ง ) 
             2.หากสงใบเบิกคาสอนหลังจากวันท่ี 15  ทางศูนยชัยนาทขออนุญาตยกยอดไปเบิกในเดือนถัดไป   

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวมจํานวน
ช่ัวโมง 

คาอบรม
ช่ัวโมงละ 

จํานวนเงิน 
เวลา    

วัน 
09.00- 
10.00 

10.00- 
11.00 

11.00- 
12.00 

12.00-
13.00 

13.00- 
14.00 

14.00- 
15.00 

15.00-
16.00 

16.00-
17.00 

17.00-
18.00 

18.00-
19.00 

บาท สต. 

              - 
              - 
              - 
              - 
              - 
              - 
              - 
              - 
              - 
               

รวมทัง้หมด     


