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

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

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

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

4 พระครูสมุห์สุภวัฒน์  ชุตินฺธโร ค่าจ้างพระสอนศาสนา 26,800.00           
พระพยอม  วราโภ

เรียนฟรี 15 ปี 5 ครูโกวิท  พัฒนประเสริฐ วัสดุอุปกรณ์ อบรมลูกเสือ (วิชาการ กิจกรรมพัฒฯ) 3,000.00
6 ครูโกวิท  พัฒนประเสริฐ วัสดุอุปกรณ์ อบรมลูกเสือ (วิชาการ กิจกรรมพัฒฯ) 8,581.00
7 ครูโกวิท  พัฒนประเสริฐ วัสดุอุปกรณ์ อบรมลูกเสือ (วิชาการ กิจกรรมพัฒฯ) 2,450.00
8 ครูโกวิท  พัฒนประเสริฐ กรอบรูป และป้ายไวนิล (วิชาการ กิจกรรมพัฒฯ) 9,000.00
9 ครูโกวิท  พัฒนประเสริฐ วัสดุอุปกรณ์ อบรมลูกเสือ (วิชาการ กิจกรรมพัฒฯ) 8,419.94
10 ครูโกวิท  พัฒนประเสริฐ วัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา  (วิชาการ) 2,000.00

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2565



ประเภทเงิน ท่ี เช็คเลขท่ี ผู้รับเงิน รายการ จ านวนเงินจ่าย

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2565

11 ครูโกวิท  พัฒนประเสริฐ อาหารและอาหารว่าง ลูกเสือจิตอาสา ( วิชาการ) 3,900.00
12 ครูโกวิท  พัฒนประเสริฐ อาหารและอาหารว่าง ลูกเสือจิตอาสา ( วิชาการ) 7,800.00
13 ครูโกวิท  พัฒนประเสริฐ อาหารและอาหารว่าง ลูกเสือจิตอาสา ( วิชาการ) 16,400.00

ปัจจัยพ้ืนฐาน 14 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ทุนการศึกษา (ปัจจัยพ้ืนฐานยากจน) 23,500.00
15 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าอาหารกลางวัน (ปัจจัยพ้ืนฐานยากจน) 19,500.00
16 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าอาหารกลางวัน (ปัจจัยพ้ืนฐานยากจน) 19,500.00

อุดหนุนรายหัว อุปกรณ์ส านักงาน (สารบรรณ บุคคล) 11,476.93
ตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์และวัสดุอุปกรณ์ (วิชาการ) 69,944.96
 วัสดุอุปกรณ์ (วิชาการ) 17,301.96
วัสดุอุปกรณ์ (การเงิน งบประมาณ) 8,679.05
อุปกรณ์ มาตรการป้องกันโควิด (ท่ัวไป) 35,747.98

18 ครูสุกันญา  ขันทองดี วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (วิชาการ) 12,482.50
19 ครูมารุต  มิสก้ี แบตเตอร่ี F 135 (งบประมาณ ) 2,300.00

น้ ามัน
     -   6 ธันวาคม 2564 1,000.00
     -   6 ธันวาคม 2564 1,560.00
     -   7 ธันวาคม 2564 1,000.00
     -   8 ธันวาคม 2564 1,980.00
     -   8 ธันวาคม 2564 1,420.00

ครูสุพัตรา  ทองดี20

10114687 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด17



ประเภทเงิน ท่ี เช็คเลขท่ี ผู้รับเงิน รายการ จ านวนเงินจ่าย

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2565

อุดหนุนรายหัว      -   14 ธันวาคม 2564 1,000.00
     -   14 ธันวาคม 2564 1,000.00
     -   16 ธันวาคม 2564 1,000.00
     -   23 ธันวาคม 2564 1,000.00
     -   28 ธันวาคม 2564 1,000.00
     -   28 ธันวาคม 2564 1,000.00
     -   26 มกราคม 2565 1,000.00
     -   26 มกราคม 2565 1,000.00
     -   30 มกราคม 2565 1,000.00

22 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ น้ ามัน (งานบริหารท่ัวไป) 700
23 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ สายเอ็นตัดหญ้า (บริหารท่ัวไป) 864.03
24 10114689 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด วัสดุอุปกรณ์ (กิจการนักเรียน) 9,408.00
25 10114690 บริษัท วอเตอร์ อาร์ต จ ากัด ตัวอักษรช่ือโรงเรียน 150,228.00
26 ครูปาริชาต  ป้ันแพทย์ วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาการ) 12,250.00
27 10114691 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฮเทค ซัพพลาย จ ากัด วัสดุอุปกรณ์ (กิจการนักเรียน) 13,589.00
28 ครูปนัดดา  จ าปาทอง วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (วิชาการ) 1,576.00
29 ครูปนัดดา  จ าปาทอง วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (วิชาการ) 9,220.00
30 ครูปนัดดา  จ าปาทอง วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (วิชาการ) 4,959.00
31 ครูปนัดดา  จ าปาทอง วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (วิชาการ) 6,483.25

ครูสุพัตรา  ทองดี21



ประเภทเงิน ท่ี เช็คเลขท่ี ผู้รับเงิน รายการ จ านวนเงินจ่าย

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2565

อุดหนุนรายหัว 32 ครูปาริชาต  ป้ันแพทย์ วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาการ) 218
33 ครูอิศรา  ใจสอน เวชภัณฑ์ (บริหารท่ัวไป) 5,337.00
34 ครูอิศรา  ใจสอน เวชภัณฑ์ (บริหารท่ัวไป) 7,513.00
35 หจก.สุรีย์ค้าไม้ -          วัสดุอุปกรณ์ (วิชาการ) 647.35

-          พัดลม (วิชาการ) 1,509.99
-          อุปกรณ์ เคร่ืองนอนอาคารพยาบาล (ท่ัวไป) 2,957.93

37 10114693 ร้านวัชรประทีป โซลูช่ัน -          ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร (งานบุคคล) 14,980.00
38 10114685 การไฟฟ้านครหลวง ค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 68,219.85
39 10114686 การประปานครหลวง ค่าน้ าประปาเดือนธันวาคม 10,039.28
40 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ค่าโทรศัพท์เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 475.08
41 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ค่าอินเทอร์เน็ต (ais) เดือนธันวาคม - มกราคม 2,351.86
42 10114688 การประปานครหลวง ค่าน้ าประปาเดือนมกราคม 12,163.87

อ่ืน ๆ 43 กรมสรรพกร ภาษี ณ ท่ีจ่าย 675.87               
44 ประกันสังคมสมุทรปราการ ประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง 6,700.00             

828,510.68         

36

รวมท้ังส้ิน (-แปดแสนสองหม่ืนแปดพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบแปดสตางค์-)

10114692 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด


