
ใบส ำคัญท่ี............................. 

ฎีกำที่.................................... 

ใบส ำคัญรับเงิน 

 

ข้ำพเจ้ำ...............................................................อยู่บ้ำนเลขที่...........................ถนน.............................. 

ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 

ได้รับเงินจำก...มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร...กระทรวง...กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) 
ประเภทนักศึกษำ ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564 

5,000 

    จ ำนวนเงิน  (...........ห้ำพันบำทถ้วน..............)                        รวมเงิน 5,000 

 
 

 ลงช่ือ.............................................ผูร้ับเงิน 

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

 ลงช่ือ..........................................ผู้จ่ำยเงิน 

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

 

 

 

 

 

 



ใบส ำคัญท่ี............................. 

ฎีกำที่.................................... 

ใบส ำคัญรับเงิน 

 

ข้ำพเจ้ำ...............................................................อยู่บ้ำนเลขที่...........................ถนน.............................. 

ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 

ได้รับเงินจำก...มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร...กระทรวง...กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) 
ประเภทนักศึกษำ ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

5,000 

    จ ำนวนเงิน  (...........ห้ำพันบำทถ้วน..............)                        รวมเงิน 5,000 

 
 

 ลงช่ือ.............................................ผูร้ับเงิน 

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

 ลงช่ือ..........................................ผู้จ่ำยเงิน 

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

 

 

 

 

 

 



ใบส ำคัญท่ี............................. 

ฎีกำที่.................................... 

ใบส ำคัญรับเงิน 

 

ข้ำพเจ้ำ...............................................................อยู่บ้ำนเลขที่...........................ถนน.............................. 

ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 

ได้รับเงินจำก...มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร...กระทรวง...กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) 
ประเภทนักศึกษำ ประจ ำเดือน เมษำยน 2564 

5,000 

    จ ำนวนเงิน  (...........ห้ำพันบำทถ้วน..............)                        รวมเงิน 5,000 

 
 

 ลงช่ือ.............................................ผูร้ับเงิน 

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

 ลงช่ือ..........................................ผู้จ่ำยเงิน 

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

 

 

 

 

 

 



ใบส ำคัญท่ี............................. 

ฎีกำที่.................................... 

ใบส ำคัญรับเงิน 

 

ข้ำพเจ้ำ...............................................................อยู่บ้ำนเลขที่...........................ถนน.............................. 

ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 

ได้รับเงินจำก...มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร...กระทรวง...กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) 
ประเภทนักศึกษำ ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564 

5,000 

    จ ำนวนเงิน  (...........ห้ำพันบำทถ้วน..............)                        รวมเงิน 5,000 

 
 

 ลงช่ือ.............................................ผูร้ับเงิน 

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

 ลงช่ือ..........................................ผู้จ่ำยเงิน 

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

 

 

 

 

 

 



ใบส ำคัญท่ี............................. 

ฎีกำที่.................................... 

ใบส ำคัญรับเงิน 

 

ข้ำพเจ้ำ...............................................................อยู่บ้ำนเลขที่...........................ถนน.............................. 

ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 

ได้รับเงินจำก...มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร...กระทรวง...กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) 
ประเภทนักศึกษำ ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564 

5,000 

    จ ำนวนเงิน  (...........ห้ำพันบำทถ้วน..............)                        รวมเงิน 5,000 

 
 

 ลงช่ือ.............................................ผูร้ับเงิน 

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

 ลงช่ือ..........................................ผู้จ่ำยเงิน 

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

 

 

 

 

 

 



ใบส ำคัญท่ี............................. 

ฎีกำที่.................................... 

ใบส ำคัญรับเงิน 

 

ข้ำพเจ้ำ...............................................................อยู่บ้ำนเลขที่...........................ถนน.............................. 

ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 

ได้รับเงินจำก...มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร...กระทรวง...กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) 
ประเภทนักศึกษำ ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564 

5,000 

    จ ำนวนเงิน  (...........ห้ำพันบำทถ้วน..............)                        รวมเงิน 5,000 

 
 

 ลงช่ือ.............................................ผูร้ับเงิน 

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

 ลงช่ือ..........................................ผู้จ่ำยเงิน 

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

 

 

 

 

 

 



ใบส ำคัญท่ี............................. 

ฎีกำที่.................................... 

ใบส ำคัญรับเงิน 

 

ข้ำพเจ้ำ...............................................................อยู่บ้ำนเลขที่...........................ถนน.............................. 

ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 

ได้รับเงินจำก...มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร...กระทรวง...กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) 
ประเภทนักศึกษำ ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 

5,000 

    จ ำนวนเงิน  (...........ห้ำพันบำทถ้วน..............)                        รวมเงิน 5,000 

 
 

 ลงช่ือ.............................................ผูร้ับเงิน 

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

 ลงช่ือ..........................................ผู้จ่ำยเงิน 

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

 

 

 

 

 

 



ใบส ำคัญท่ี............................. 

ฎีกำที่.................................... 

ใบส ำคัญรับเงิน 

 

ข้ำพเจ้ำ...............................................................อยู่บ้ำนเลขที่...........................ถนน.............................. 

ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 

ได้รับเงินจำก...มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร...กระทรวง...กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) 
ประเภทนักศึกษำ ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 

5,000 

    จ ำนวนเงิน  (...........ห้ำพันบำทถ้วน..............)                        รวมเงิน 5,000 

 
 

 ลงช่ือ.............................................ผูร้ับเงิน 

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

 ลงช่ือ..........................................ผู้จ่ำยเงิน 

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

 

 

 

 

 

 



ใบส ำคัญท่ี............................. 

ฎีกำที่.................................... 

ใบส ำคัญรับเงิน 

 

ข้ำพเจ้ำ...............................................................อยู่บ้ำนเลขที่...........................ถนน.............................. 

ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 

ได้รับเงินจำก...มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร...กระทรวง...กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) 
ประเภทนักศึกษำ ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564 

5,000 

    จ ำนวนเงิน  (...........ห้ำพันบำทถ้วน..............)                        รวมเงิน 5,000 

 
 

 ลงช่ือ.............................................ผูร้ับเงิน 

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

 ลงช่ือ..........................................ผู้จ่ำยเงิน 

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

 

 

 

 

 

 



ใบส ำคัญท่ี............................. 

ฎีกำที่.................................... 

ใบส ำคัญรับเงิน 

 

ข้ำพเจ้ำ...............................................................อยู่บ้ำนเลขที่...........................ถนน.............................. 

ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 

ได้รับเงินจำก...มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร...กระทรวง...กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) 
ประเภทนักศึกษำ ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2564 

5,000 

    จ ำนวนเงิน  (...........ห้ำพันบำทถ้วน..............)                        รวมเงิน 5,000 

 
 

 ลงช่ือ.............................................ผูร้ับเงิน 

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

 ลงช่ือ..........................................ผู้จ่ำยเงิน 

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

 

 

 

 

 

 



ใบส ำคัญท่ี............................. 

ฎีกำที่.................................... 

ใบส ำคัญรับเงิน 

 

ข้ำพเจ้ำ...............................................................อยู่บ้ำนเลขที่...........................ถนน.............................. 

ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 

ได้รับเงินจำก...มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร...กระทรวง...กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) 
ประเภทนักศึกษำ ประจ ำเดือน ธันวำคม 2564 

5,000 

    จ ำนวนเงิน  (...........ห้ำพันบำทถ้วน..............)                        รวมเงิน 5,000 

 
 

 ลงช่ือ.............................................ผูร้ับเงิน 

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

 ลงช่ือ..........................................ผู้จ่ำยเงิน 

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

 

 

 


