
ประเภทเงิน ท่ี เช็คเลขท่ี ผู้รับเงิน รายการ จ านวนเงินจ่าย
รายได้ 1 ส านักงานประกันสังคมสมุทรปราการ ประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 6,700.00             

2 นายเอ้ืออังกูร  แท่งทอง ค่าจ้างครูปฏิบัติการสอน 75,000.00           
นางสาวภาวินี  มาลีหวล
นางสาวอาริยา  ชินโน
นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ
นายจุติพร  แก้วสุวรรณ

3 นางสาวจินตนา  ตุ้มทอง ค่าจ้างท าความสะอาด และพนักงานขับรถ 29,000.00           
นางสาวศุจินธรา  แพรศิริ
นายสันติ  สัมพันธ์

4 Mr. ALEXIS JARYLSON YACAPIN MEDINA ค่าจ้างครูต่างประเทศ 50,000.00           
MISS FAITH BANDALES ARCHETA

เรียนฟรี 15 ปี 5 ครูโกวิท  พัฒนประเสริฐ วัสดุอุปกรณ์ลูกเสือจิตอาสา (วิชาการ )              5,000.00
6 ครูโกวิท  พัฒนประเสริฐ วัสดุอุปกรณ์ลูกเสือจิตอาสา (วิชาการ )              4,000.00

อุดหนุนรายหัว 7 ครูอิศรา  ใจสอน เวชภัณฑ์ (บริหารท่ัวไป)              2,150.00
8 ครูปนัดดา  จ าปาทอง วัสดุอุปกรณ์ดินปลูกขุยไผ่ (วิชาการ)              1,000.00
9 10114694 หจก.สุรีย์ค้าไม้ วัสดุอุปกรณ์ (วิชาการ)              2,899.70
10 10114695 หจก.ไร้ซ์เปเปอร์กรุ๊ป กระดาษ เอ4 (วิชาการ)            41,000.00
11 10114696 บริษัท ริโซ่ ( ประเทศไทย ) จ ากัด หมึกและไขส าเนาเอกสาร (วิชาการ)            40,660.00
12 ครูบุญเทียบ  ยงทะเล ป้ายไวนิลและป้ายสต๊ิกเกอร์บอร์ด (กิจการ)              6,750.00

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประจ าเดือน  มีนาคม 2565
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อุดหนุนรายหัว 13 10114697 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด วัสดุอุปกรณ์ (วิชาการ)              6,589.91
เคร่ืองปร้ินเตอร์ (บริหารท่ัวไป)              4,490.00
เวชภัณฑ์ (บริหารท่ัวไป)              3,645.01
 อุปกรณ์ส านักธุรการ (บุคคล)              9,345.99
 วัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานพัสดุ (งบประมาณ)              7,543.96

14 ครูบุญเทียบ  ยงทะเล ดอกไม้และพวงมาลัย (กิจการ )              4,800.00
15 ครูบุญเทียบ  ยงทะเล ถุงผ้าพับได้ (กิจการ )              9,000.00
16 ครูสุพัตรา  ทองดี น้ ามัน

     -     14 กุมภาพันธ์ 2565              1,000.00
     -     23 กุมภาพันธ์ 2565              1,000.00
     -     23 กุมภาพันธ์ 2565              1,000.00
     -     28 กุมภาพันธ์ 2565              1,000.00
     -     3 มีนาคม 2565              1,000.00

17 10114701 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน (วิชาการ)              3,582.00
วัสดุอุปกรณ์ (วิชาการ)              6,885.19
 ตู้เก็บเอกสาร (วิชาการ)              3,990.00
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (บุคคล)              5,070.00

18 ครูปนัดดา  จ าปาทอง วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการงานอาชีพ (วิชาการ )              4,447.00
19 ครูสุภัค  ชุ่มบริบูรณ์ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (บุคคล)            10,973.28
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อุดหนุนรายหัว 20 ครูชัญญานุช  หารมนต์ ส่ือการสอนภาษาจีน (วิชาการ )                110.00
21 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรีย์ค้าไม้ ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี (ท่ัวไป)                160.50
22 10114703 ร้านศิริพรพาณิชย์ ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี (ท่ัวไป)              2,675.00

ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี (ท่ัวไป)                663.40
23 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ กุญแจอาคารเรียน 4 และอุปกรณ์ (ท่ัวไป)              1,917.00
24 ครูอุกฤษฎ์  หาไชย โล่และอุปกรณ์ (กิจการนักเรียน )              2,350.00
25 ครูอุกฤษฎ์  หาไชย  กรอบเกียรติบัตรและกระดาษการ์ด (กิจการ)              1,320.00
26 10114700 บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จ ากัด คอมพิวเตอร์ (วิชาการ)           131,610.00

โทรทัศน์ (วิชาการ )            49,995.75
เคร่ืองพิมพ์เอกสาร (วิชาการ)            10,165.00

27 10114698 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปากน้ าเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะท างาน ( วิชาการ )            12,000.00
28 10114702 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปากน้ าเฟอร์นิเจอร์ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (บุคคล)            16,200.00
29 ครูสุภัค  ชุ่มบริบูรณ์ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (บุคคล)            12,200.50
30 ครูหัสยา  โภทชงรัก  อาหารว่างและอาหารกลางวัน (วิชาการ)              1,950.00
31 ครูหัสยา  โภทชงรัก เหมารถโดยสาร (วิชาการ)              6,000.00
32 ครูหัสยา  โภทชงรัก รายงานการเดินทางไปราชการ                960.00
33 ครูบุญเทียบ  ยงทะเล อาหารและเคร่ืองด่ืม ( กิจการนักเรียน )              2,450.00
34 ครูมารุต  มิสก้ี ตรวจสภาพรถหกล้อทะเบียน 40-1537 สป (งบประมาณ)              1,500.00
35 ครูมารุต  มิสก้ี ตรวจสภาพรถตู้ทะเบียน นง 428 สป (งบประมาณ)                200.00
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อุดหนุนรายหัว 36 ครูมารุต  มิสก้ี ต่อ พรบ.รถตู้ ทะเบียน นง 428 สป (งบประมาณ)              1,182.35
37 ครูมารุต  มิสก้ี ต่อ พรบ.รถตู้ ทะเบียน นค 7854 สป (งบประมาณ)              1,182.35
38 ครูมารุต  มิสก้ี ต่อ พรบ.รถหกล้อ ทะเบียน 40-1537 สป (งบประมาณ)              6,958.78
39 ครูมารุต  มิสก้ี ต่อ ภาษี รถหกล้อ ทะเบียน 40-1537 สป (งบประมาณ)              2,626.00
40 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ ท าประตูกระจก ห้อง 228 (ท่ัวไป)              7,500.00
41 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ ล้างและท าความสะอาดแอร์ (ท่ัวไป)              3,200.00
42 10114706 บริษัท เฉลิมฉัตร คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ปรับปรุงห้องคอนโทนเคร่ืองเสียง (ท่ัวไป)            98,974.04
43 ครูสุภัค  ชุ่มบริบูรณ์  หน้าต่างกระจกห้อง 122 (บุคคล)              7,000.00
44 10114699 การไฟฟ้านครหลวง ค่าไฟฟ้าเดือน มกราคม            64,427.49
45 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ค่าโทรศัพท์ เดือนมกราคม                221.49
46 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ค่าอินเทอร์เน็ต เอไอเอไฟเบอร์              1,175.93
47 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ค่าอินเทอร์เน็ต              8,555.72
48 10114704 การประปานครหลวง ค่าน้ าประปา เดือนกุมภาพันธ์            11,476.50
49 10114705 การไฟฟ้านครหลวง ค่าไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์            92,318.35

อ่ืน ๆ 50 กรมสรรพกร ภาษี ณ ท่ีจ่าย 3,771.02             
51 ประกันสังคมสมุทรปราการ ประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง 6,700.00             

921,219.21         รวมท้ังส้ิน (-เก้าแสนสองหม่ืนหน่ึงพันสองร้อยสิบเก้าบาทย่ีสิบเอ็ดสตางค์-)


