
 
ตารางอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมัธยมศึกษา (SGS : Secondary Grading System) 

วันที่ ๒๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ  โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

 
วัน เดือน ปี รายการ 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
     เวลา ๐๘.๓๐ น. 
     เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
     เวลา ๑๐.๐๐ น. 
     เวลา ๑๗.๐๐ น. 

 
- รายงานตัว ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
- ประชุมชี้แจงการอบรมและการเดินทางไปอบรม 
  ส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- เดินทางออกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
- รายงานตัวเข้าท่ีพัก ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
     เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น. 
 

 
- ประชุมอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมัธยมศึกษา 
  (SGS : Secondary Grading System) 

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
     เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น. 
 

 
- ประชุมอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมัธยมศึกษา 
  (SGS : Secondary Grading System) 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
     เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
 
     เวลา ๑๖.๓๐ น.  

 
- ประชุมอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมัธยมศึกษา 
  (SGS : Secondary Grading System) 
- เดินทางกลับ 

 
หมายเหตุ    เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
หมายเหตุ    เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
หมายเหตุ    เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
หมายเหตุ    เวลา ๑๗.๓๐ น. - ๑๘.๓๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 
 
 
 
 
 
 



 
สัญญาเงินยืมเลขที ่................/2558     วันที ่………   กันยายน 2558                                       (ส่วนที่ 1) 
ชื่อผู้ยืมนางปภังกร นาเมืองรักษ์   จ านวนเงิน 71,280 บาท                                                  แบบ 8708 

    ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

                 ที่ท าการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  
       

         วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2558 
 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 

               ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ที่  ศธ  04263/...................................          
ลงวันที่ ........... กันยายน 2558   เรื่อง การอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมัธยมศึกษา  และบันทึก
ข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ลงวันที่....................กันยายน พ.ศ.2558  ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า 
 ..................................................................................ต าแหน่งครูโรงเรียน.............................................................  
เดินทางไปปฏิบัติราชการอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมัธยมศึกษา ในวันที่ 28-30 กันยายน 2558  
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก  โดยออกเดินทางจาก  [   ]  บ้านพัก  [   ]  โรงเรียน ตั้งแตว่ันที่ 27 
กันยายน พ.ศ.2558  เวลา ............................. น. และกลับถึง  [   ]  บ้านพัก  [   ]  โรงเรียน  วันที่  30 กันยายน 
พ.ศ.2558  เวลา ................................. น. รวมเวลาไปราชการ  ครั้งนี้  4 วัน 
               ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับ  [ / ]  ข้าพเจ้า  [   ] คณะเดินทาง  ดังนี้  
 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง                                                                             รวม  …….................. บาท 
ค่าพาหนะเดินทาง                                                                               รวม  …….................. บาท 
 

              รวมเงินทั้งสิ้น                   ........................ บาท 
 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร) (..................................................................................................... ) 

               ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย   

จ านวน……………..ฉบับ  รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 

                 ลงชื่อ……………..………..……………………….ผู้ขอรับเงิน 
                 (………………………….………………………………………….)
                  ต าแหน่ง.................................................................... 
 
 
 



 
                  - 2 - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ได้
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว   อนุมัติให้จ่ายได้ 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 

ลงชื่อ…………………………………………                                 ลงชื่อ………………………………………… 
       (…………………………………………)                                           (…………………………………………….) 
ต าแหน่ง…………………………………………                        ต าแหน่ง………………………………………. 
วันที่……………………………………………..                        วันที่…………………………………………….. 

  ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน   ..…………………….  บาท 
 (........................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 

ลงชื่อ…………………………………..ผู้รับเงิน                     ลงชื่อ ……………………………………….………  ผู้จ่ายเงิน 
(............................................................ )                               (นางปภังกร นาเมืองรักษ์) 
 ต าแหน่ง …………………………..……………………..                ต าแหน่งครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558                               วันที ่30 เดือน กันยายน 2558     
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ .........../2558   วันที่...................เดือน กันยายน 2558     
 

 
หมายเหตุ………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าชี้แจง  1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ 
      เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่ 
      แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 
 2.  กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน  
      กรณีท่ีมีการยืม เงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 
 3.  กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ 
      ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน  (ส่วนที่ 2)



                                                                            หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                        ส่วนที่ 2 
                                                                                    ชื่อส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33                                     แบบ 8708 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ .....................................................................................   ลงวันที ่30 กันยายน พ.ศ.2558 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 

ค่าใช้จ่าย 
รวม 

ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี  
ที่รับเงิน หมายเหตุ ค่าเบี้ย

เลี้ยง 
ค่าเช่าที่

พัก 
ค่า

พาหนะ 
ค่าใช้จ่าย

อ่ืน 
 
1 

 
 

 
 

 
 
 

 
- 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 
 
 

 
30  กันยายน 
พ.ศ.2558    

 

                         รวมเงิน  -  -  เลขทีส่ัญญายืม………./2558  ลว. …….กันยายน 2558 
 

             จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (...........................................................................................)                                  ลงชื่อ …………………………………………………  ผู้จ่ายเงิน 
                                                                                         (นางปภังกร นาเมืองรักษ์)                                
ค าชี้แจง  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                    ต าแหน่งครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
            2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม วันที่ 30 เดือน กันยายน 2558     
            3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
                              แบบ บก.111 

                 วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2558 
 

วัน เดือน ปี รายละเอียดการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 

27  กันยายน 
พ.ศ.2558 

และ 
30  กันยายน 
พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 

 

 

- เดินทางโดยรถรับจ้าง /………….………………………. 
ออกจากบ้านพักเลขที่.............................................. 
ต าบล................................ อ าเภอ........................... 
จังหวัด..................................................................... 
ถึง สถานีรถประจ าทาง...........................................
ต าบล................................ อ าเภอ........................... 
จังหวัด............................................................. ....... 
เที่ยวละ.....................บาท (ไป – กลับ)  รวมเป็นเงิน 
  

- เดินทางโดยรถประจ าทาง ออกจาสถานีรถประจ า
ทาง..........................................................................
ถึง สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ต าบล....................... 
อ าเภอ........................... จังหวัด............................... 
เที่ยวละ.....................บาท (ไป – กลับ)  รวมเป็นเงิน 
  

- เดินทางโดยรถรับจ้าง /………….………………………. 
ออกจากสถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ถึง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   
เที่ยวละ.....................บาท (ไป – กลับ)  รวมเป็นเงิน  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
- 

 

      

 รวมเป็นเงิน 
 

(.............................................................................. ) 
 

 

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

- 
 

 

ข้าพเจ้า……………………………………..……………….  ต าแหน่ง........................................................................   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
ได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายในนามของราชการโดยแท้ 

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

            (………………………………………………………………….) 
                                                  ต าแหน่ง.............................................................. 



 
 
                   

                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียน.................................................................................................  
ที…่……………………………………..……………วันที่ ………… เดือนกันยายน พ.ศ. 2558  
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการอบรมโปรแกรม SGS  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน.......................................................................................  
 

                      ข้าพเจ้า............................................................ ต าแหน่ง...................................................... 
โรงเรียน..........................................................ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
ขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติราชการอบรมระบบบริหารสถานศึกษาสาหรับมัธยมศึกษา (SGS: Secondary 
Grading System) ในวันที่ 27-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก                      
ตามหนังสือสานักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 ที ่ศธ 04263/5034 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558  
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นค่า
พาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ 
 

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาต  
 
                                                         ลงชื่อ ...............................................ผู้เดินทาง  
                                                         (......................................................................)  
                                                         ต าแหน่ง..............................................................  
 
เรียน  ผู้อานวยการโรงเรียน......................................................  
        เพ่ือโปรดพิจารณา  
            -ขออนุญาตเดินทางไปราชการอบรมโปรแกรม SGS  
        อนุญาต  
 
ลงชื่อ..........................................................  
(.....................................................................)  
ผู้อานวยการโรงเรียน.................................................. 

 


