
เอกสารหมายเลข  2 

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

หลักฐานการจ่ายเงิน 

  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 900  บาท        ค่าอุปกรณ์การเรียน  230  บาท  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ปีที่  ..............     แผนกวิชา.............................................................. 

ไดรับเงินจากสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     และขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะน าเงินที่ได้รับไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

ของทางราชการ  หากไม่ด าเนินการดังกล่าว  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนให้แก่สถานศึกษาต่อไป 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
หมายเลขประจ าตัว 
นักเรียน  13  หลัก 

จ านวนเงิน วันที่รับเงิน 
ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนผู้รับเงิน 

1 ชื่อนักเรียน เลขบัตรนักเรียน 1,130.- ไม่ต้องลง ผู้ปกครอง เลขบัตรผู้ปกครอง 
2   1,130.-    
3   1,130.-    
4   1,130.-    
5   1,130.-    
6   1,130.-    
7   1,130.-    
8   1,130.-    
9   1,130.-    
10   1,130.-    
11   1,130.-    
12   1,130.-    
13   1,130.-    
18   1,130.-    
15   1,130.-    

ยอดยกไป 16,950.-  
 

ลงชื่อ.............................................ผู้จ่ายเงิน    ลงชื่อ................................................ผู้จ่ายเงิน 

     (..............................................)            (นางสาวกัญดาเรศ  ชัยยะ) 

     ครูที่ปรึกษา            หัวหน้างานการเงิน 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

................................................ 

(นายนพพร  ก๊กเฮง) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ตัวอย่าง 



เอกสารหมายเลข  2 

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

หลักฐานการจ่ายเงิน 

  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 900  บาท        ค่าอุปกรณ์การเรียน  230  บาท  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ปีที่  ..............     แผนกวิชา.............................................................. 

ไดรับเงินจากสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     และขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะน าเงินที่ได้รับไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

ของทางราชการ  หากไม่ด าเนินการดังกล่าว  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนให้แก่สถานศึกษาต่อไป 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
หมายเลขประจ าตัว 
นักเรียน  13  หลัก 

จ านวนเงิน วันที่รับเงิน 
ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนผู้รับเงิน 

ยอดยกมา 16,950.-    
16   1,130.-    
17   1,130.-    
18   1,130.-    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมทั้งสิ้น 20,340.-  
 

ลงชื่อ.............................................ผู้จ่ายเงิน    ลงชื่อ................................................ผู้จ่ายเงิน 

     (..............................................)            (นางสาวกัญดาเรศ  ชัยยะ) 

     ครูที่ปรึกษา            หัวหน้างานการเงิน 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

................................................ 

(นายนพพร  ก๊กเฮง) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ตัวอย่าง 



เอกสารหมายเลข  2 

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

หลักฐานการจ่ายเงิน 

  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 900  บาท        ค่าอุปกรณ์การเรียน  230  บาท  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ปีที่  ..............     แผนกวิชา.............................................................. 

ไดรับเงินจากสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     และขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะน าเงินที่ได้รับไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

ของทางราชการ  หากไม่ด าเนินการดังกล่าว  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนให้แก่สถานศึกษาต่อไป 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
หมายเลขประจ าตัว 
นักเรียน  13  หลัก 

จ านวนเงิน วันที่รับเงิน 
ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนผู้รับเงิน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ยอดยกไป   
 

ลงชื่อ.............................................ผู้จ่ายเงิน    ลงชื่อ................................................ผู้จ่ายเงิน 

     (..............................................)            (นางสาวกัญดาเรศ  ชัยยะ) 

     ครูที่ปรึกษา            หัวหน้างานการเงิน 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

................................................ 

(นายนพพร  ก๊กเฮง) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 



เอกสารหมายเลข  2 

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

หลักฐานการจ่ายเงิน 

  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 900  บาท        ค่าอุปกรณ์การเรียน  230  บาท  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ปีที่  ..............     แผนกวิชา.............................................................. 

ไดรับเงินจากสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     และขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะน าเงินที่ได้รับไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

ของทางราชการ  หากไม่ด าเนินการดังกล่าว  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนให้แก่สถานศึกษาต่อไป 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
หมายเลขประจ าตัว 
นักเรียน  13  หลัก 

จ านวนเงิน วันที่รับเงิน 
ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนผู้รับเงิน 

ยอดยกมา     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมทั้งสิ้น   
 

ลงชื่อ.............................................ผู้จ่ายเงิน    ลงชื่อ................................................ผู้จ่ายเงิน 

     (..............................................)            (นางสาวกัญดาเรศ  ชัยยะ) 

     ครูที่ปรึกษา            หัวหน้างานการเงิน 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

................................................ 

(นายนพพร  ก๊กเฮง) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 


