
หนังสือขออนุญาตจดักิจกรรม 

  (ส ำหรับกจิกรรมส่วนกลำง) 
เขียนที.่............................................................... 
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............ 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล)   
   ด้วย (หน่วยกิจกรรม)................................................................................................................                                            
มีควำมประสงค์จะจัดโครงกำร.............................................................................................................................. 
ในวันที่................เดือน............................................................พ.ศ......................เวลำ......................................น. 
ถึงวันที่................เดือน............................................................พ.ศ......................เวลำ......................................น. 
ณ...................................................................................อ ำเภอ................................จังหวัด................................. 
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน...................................คน  โดยใช้งบประมำณ จ ำนวน.......................................บำท                        
(จ ำนวนเงินตัวหนังสือ-.........................................................-)   จำกแหล่งงบประมำณ 
   งบประมำณค่ำบ ำรุงกีฬำ ประจ ำปีกำรศึกษำ...................................... ข้อ....................................... 
   งบประมำณค่ำบ ำรุงกิจกรรมนิสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ......................... ข้อ....................................... 

  อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ     ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
       ............................................................................ 
ลงชื่อ.........................................ตัวบรรจง     ............................................................................                        
     (.....................................................)       ลงชื่อ........................................................... 
ต ำแหน่ง................................................            (..........................................................) 
      ต ำแหน่ง อำจำรย์ที่ปรึกษำ...............................................
       
 

          
 

 
         

 
 

 
 

 
 

 ค ำสั่ง.................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
* โปรดแนบโครงกำรประกอบเอกสำรฉบับนี้ทุกครั้ง  
 
 

 ควำมเห็นขององค์กำรนิสิต 

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

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

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

      ต ำแหน่ง.......................................................... 

 ควำมคดิเห็นของงำนกิจกำรนิสิต 

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

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

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

 ต ำแหน่ง............................................................... 
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หมายเหตุ : 1. ส่งเอกสารก่อนจัดกิจกรรมโครงการฯ  30 วันทำการ              2. รอผลการพิจารณา ประมาณ 5-7 วันทำการ                  (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ติดต่อรับเอกสารคืนที่งานกิจการนิสิต)
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 (หน่วยกิจกรรม) 

      เขียนที่.............................................................................. 

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

เรื่อง  ขออนุมตัิเบิกเงินโครงกำร 
 

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล)   
 

  ตำมที่(หน่วยกิจกรรม).............................................................................................ได้รับอนุมัติ
ให้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำร........................................................................................................................
ในวันที่.................................................................................................................................................................  
ณ..........................................................................................................................................................................
โดยใช้เงินงบประมำณในส่วนของ......................................................................................................................... 
เป็นจ ำนวนเงิน.............................................บำท (..............................................................................................) 
   

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
       (ลงชื่อ)................................................ 
              (...............................................) 
                 อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร 
         ........../............./.........  
 
  ควำมเห็นขององค์กำรนิสิต                                              ควำมคิดเห็นของกำรเงิน 
  - ได้ตรวจสอบเอกสำร และรำยกำรค่ำใช้จ่ำย                          - ได้ตรวจสอบแผนกำรใช้งบประมำณ 
เรียบร้อยแล้ว...............................................................                   ค่ำบ ำรุงกจิกรรมนิสิต  ค่ำบ ำรุงกีฬำ ตำมที่ได้รับ 
.....................................................................................                    อนุมัติและเอกสำรแนบกำรขออนุมัติเบิกเงินค่ำใช้จ่ำย 
                             โครงกำรเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรให้เบิกจ่ำยเงิน 
       จ ำนวน...................................................................บำท 
       (...................................................................................) 
 
    (ลงชื่อ)........................................................                              (ลงชื่อ)........................................................ 
            (.......................................................)                                     (.......................................................) 
          นำยกองค์กำรนิสิต                                                       นักวิชำกำรเงินและบัญช ี
          ........./........./.........                                                          ........./........./......... 
 
 
 

 

 

  

 

หมำยเหตุ   กำรขออนุมัติเบิก หน่วยกิจกรรมต้องยื่นเอกสำรก่อนก ำหนดจัดกิจกรรมโครงกำร 2 - 3 สัปดำห์ 

   เพื่อโปรดทรำบและโปรดพิจำรณำ                                              
       - ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว                                        อนุมัต ิ  
                   ไม่อนุมัติ            
       (ลงชื่อ)........................................................                                                                                                                
                         (.......................................................)                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล) 
                     ผู้อ านวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว                      รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว 
                        ........./........./.........                                                  ........./........./.........                  
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