
ประเภทเงิน ท่ี เช็คเลขท่ี ผู้รับเงิน รายการ จ านวนเงินจ่าย
รายได้ 1 ส านักงานประกันสังคมสมุทรปราการ ประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 3,725.00             

2 นายเอ้ืออังกูร  แท่งทอง ค่าจ้างครูปฏิบัติการสอน 90,000.00           
นางสาวภาวินี  มาลีหวล
นางสาวอาริยา  ชินโน
นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ
นายจุติพร  แก้วสุวรรณ
นางสาวจิรัชญา  เสาวรส

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

5 ครูสุดคนึง  เดชดัง ทุนการศึกษา 13,000.00           
6 ครูสุดคนึง  เดชดัง ทุนการศึกษา 65,000.00           
7 ครูสุดคนึง  เดชดัง ทุนการศึกษา 12,000.00           
8 10105333 บริษัท ไอ สไตล์ วิช่ันส์ จ ากัด หมึกพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ 17,612.20

อุดหนุนรายหัว หจก.สุรีย์ค้าไม้ วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 2,535.90
วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 2,505.40
ลูกบิด  (ท่ัวไป) 866.7

10100531

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประจ าเดือน  ธันวาคม 2564
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อุดหนุนรายหัว  ไม้อัดฟิล์มด า (ท่ัวไป) 5,885.00
สีน้ ามัน TOA (ท่ัวไป) 1,530.10
วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 9,383.90
 วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 8,356.70
 วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 10,427.15
 วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 18,329.10

11 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 8,358.84
12 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 22,887.30
13 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 9,924.25
14 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 10,624.03
15 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 9,120.00
16 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 9,244.80
17 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 8,174.80
18 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ อุปกรณ์ท าความสะอาด 12,600.00
19 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ น้ ามันใส่เคร่ืองตัดหญ้า (ท่ัวไป) 1,000.00
20 ครูสุพัตรา  ทองดี น้ ามัน

-          7 ตุลาคม 2564 1,000.00
        -    8 ตุลาคม 2564 1,000.00

-          8 ตุลาคม 2564 1,000.00

ร้านศิริพรพาณิชย์1010053210
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อุดหนุนรายหัว -          8 ตุลาคม 2564 1,000.00
-          12 ตุลาคม 2564 1,000.00
-           4 พฤศจิกายน 2564 1,000.00
-          18 ตุลาคม 2564 1,000.00
-          11 พฤศจิกายน 2564 1,000.00
-          22 พฤศจิกายน 2564 1,000.00
-          24 พฤศจิกายน 2564 1,000.00
-          29 พฤศจิกายน 2564 1,000.00

21 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ พัดลมอุตฯ 20 และเคร่ืองพ่นยาแบตเตอร่ี 5,094.60
22 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 1,560.00
23 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี (งบประมาณ) 65
24 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ น้ ายาถูพ้ืนดับกล่ินและน้ ายาขจัดคราบ (ท่ัวไป) 4,800.00
25 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 210
26 ครูวศิมน  สุขอนันต์ ส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาการ) 4,580.00
27 ครูอิศรา  ใจสอน วัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (ท่ัวไป) 2,250.00
28 ครูอิศรา  ใจสอน วัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (ท่ัวไป) 1,750.00
29 ครูอิศรา  ใจสอน วัสดุอุปกรณ์ ป้องกันโรคติดต่อ (ท่ัวไป) 714
30 ครูอิศรา  ใจสอน สเปรย์ ป้องกันโรคติดต่อ (ท่ัวไป) 19,100.00
31 ครูอิศรา  ใจสอน วัสดุอุปกรณ์ ป้องกันโรคติดต่อ (ท่ัวไป) 2,700.00
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อุดหนุนรายหัว 32 ครูอิศรา  ใจสอน วัสดุอุปกรณ์ ป้องกันโรคติดต่อ (ท่ัวไป) 1,283.00
33 ครูอิศรา  ใจสอน ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โควิด 19 (ท่ัวไป) 1,000.00
34 ครูมารุต  มิสก้ี เปล่ียนแค็ปรัน 60 ไมโคร (ท่ัวไป) 1,400.00
35 ครูมารุต  มิสก้ี ยางรถตู้โรงเรียน นง 428 สป (งบประมาณ) 24,700.00
36 ครูมารุต  มิสก้ี ยางรถตู้โรงเรียน นค 7854 สป (งบประมาณ) 15,398.00
37 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ น้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า 500
38 10100535 บริษัท พาราโบล่า จ ากัด  วัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา (ท่ัวไป) 30,000.00
39 10100536 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด  วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน (วิชาการ) 5,849.01
40 10100537 ร้านศิริพรพาณิชย์ วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 1,602.86

วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียน (ท่ัวไป) 18,538.82
 พัดลมโคจร 4,708.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 378.78

41 10100540 หจก.ไร้ซ์เปเปอร์กรุ๊ป กระดาษ A4 41,000.00
42 10114681 บริษัท เอส ไอ บี เทรดด้ิง จ ากัด แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 23,368.80

อุปกรณ์ชักโครก (ท่ัวไป) 374.5
ยางมะตอยส าเร็จรูป 3,210.00

44 10100538 บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จ ากัด คอมพิวเตอร์ 17,869.00
45 ครูวดี  เท่ียงตรง เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 3,506.00
46 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,700.00

43 10114682 หจก.สุรีย์ค้าไม้
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อุดหนุนรายหัว 47 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ ค่าจ้างรถเกล่ียดิน 65,000.00
48 ครูมารุต  มิสก้ี ซ่อมแซมรถหกล้อ สป 401537 4,600.00
49 ครูมารุต  มิสก้ี ซ่อมแซมรถหกล้อ สป 401537 200
50 ครูมารุต  มิสก้ี ซ่อมแซมรถหกล้อ สป 401537 4,540.00
51 10100539 หจก.บราสมิวสิค รีแพร์โมดิฟายด์แอนด์ซัพพลายส์บายบอยซ์  ซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรีสากล 40,000.00
52 10100533 การไฟฟ้านครหลวง ค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 85,345.39
53 10100534 การประปานครหลวง ค่าน้ าประปาเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 15,345.09
54 10114683 การประปานครหลวง ค่าน้ าประปาเดือนพฤศจิกายน 9,508.13
55 10114684 การไฟฟ้านครหลวง ค่าไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน 58,251.00

อ่ืน ๆ 56 กรมสรรพกร ภาษี ณ ท่ีจ่าย 600.00               
57 ประกันสังคมสมุทรปราการ ประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง 3,725.00             

971,416.15         รวมท้ังส้ิน (-เก้าแสนเจ็ดหม่ืนหน่ึงพันส่ีร้อยสิบหกบาทสิบห้าสตางค์-)


