
ประเภทเงิน ท่ี เช็คเลขท่ี ผู้รับเงิน รายการ จ านวนเงินจ่าย
รายได้ 1 ครูวดี เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 20,651.00           

2 ส านักงานประกันสังคมสมุทรปราการ ประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 3,725.00             
3 นายเอ้ืออังกูร  แท่งทอง ค่าจ้างครูปฏิบัติการสอน 90,000.00           

นางสาวภาวินี  มาลีหวล
นางสาวอาริยา  ชินโน
นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ
นายจุติพร  แก้วสุวรรณ
นางสาวจิรัชญา  เสาวรส

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

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

6 10105328 โรงเรียนทักษะภาษา ค่าจ้างครูต่างประเทศ 82,000.00           
เรียนฟรี 15 ปี 7 บริษัทพาราโบลาจ ากัด วัสดุอุปกรณ์ศูนย์ดิจิทัล 149,030.00          

8 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1           128,700.00
9 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2            99,450.00
10 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3           132,750.00
11 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4            64,500.00

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประจ าเดือน  ตุลาคม 2564
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เรียนฟรี 15 ปี 12 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5            64,000.00
13 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6            48,000.00
14 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าอุปกรณ์การเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1            60,060.00
15 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าอุปกรณ์การเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2            46,410.00
16 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าอุปกรณ์การเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3            61,950.00
17 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าอุปกรณ์การเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4            29,670.00
18 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าอุปกรณ์การเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5            29,440.00
19 นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ค่าอุปกรณ์การเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6            21,850.00

อุดหนุนรายหัว 20 ครูสุพัตรา  ทองดี น้ ามันดีเซล

     -   16 พฤษภาคม 2564              1,000.00
     -   19 กรกฎาคม 2564              1,000.00
     -   12 กันยายน 2564              1,000.00
     -   25 พฤษภาคม 2564              1,000.00
     -   18 มิถุนายน 2564              1,000.00
     -   28  มิถุนายน 2564              1,000.00
     -   29 กันยายน 2564              1,000.00
     -   25  มิถุนายน 2564              1,000.00
     -   13  กรกฎาคม 2564                800.00
     -   27 กรกฎาคม 2564              1,000.00
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อุดหนุนรายหัว      -   7 กันยายน 2564              1,000.00
     -   17 กันยายน 2564              1,000.00
     -   29 กันยายน 2564              1,000.00

21 10100529 กระทรวงการคลังผ่านส านักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรารายได้แผ่นดิน 6,903.89             
22 10100525 บริษัท เฉลิมฉัตร คอนสตรัคช่ัน จ ากัด หินขัดและทาสีหอประชุมใหม่ (ท่ัวไป)           227,342.00
23 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ (บริหารท่ัวไป)            10,058.00
24 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บริหารท่ัวไป)            11,055.00
25 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บริหารท่ัวไป)            18,950.00
26 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ เปล่ียนทุ่น ออโต ไดสตาร์ท เคร่ืองสูบน้ า              1,600.00
27 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บริหารท่ัวไป) 27,604.93           
28 ครูอิศรา  ใจสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์งานอนามัยโรงเรียน (บริหารท่ัวไป) 15,000.00           
29 ครูอิศรา  ใจสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์งานอนามัยโรงเรียน (บริหารท่ัวไป) 10,325.50           
30 ครูอิศรา  ใจสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์งานอนามัยโรงเรียน (บริหารท่ัวไป) 20,479.80           
31 ครูอิศรา  ใจสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์งานอนามัยโรงเรียน (บริหารท่ัวไป) 26,439.70           
32 ครูอิศรา  ใจสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์งานอนามัยโรงเรียน (บริหารท่ัวไป) 30,623.40           
33 ครูอิศรา  ใจสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์งานอนามัยโรงเรียน (บริหารท่ัวไป) 20,770.00           
34 ครูอิศรา  ใจสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์งานอนามัยโรงเรียน (บริหารท่ัวไป) 14,736.04           
35 ครูมารุต  มิสก้ี อะไหล่รถตู้โรงเรียน 4,500.00             
36 ครูมะลิวัลย์  กล่ินสุวรรณ ชุดโต๊ะเก้าอ้ีห้องสมุด 45,000.00           
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อุดหนุนรายหัว 37 ครูชรินทร์  ศิริพันธ์ ล้างแอร์ (บริหารท่ัวไป) 27,500.00           
38 ครูพชร  ประปุนไร่ รายงานการเดินทางไปราชการของนายพชร  ประปุนไร่ 1,920.00             
39 10100526 การไฟฟ้านครหลวง ค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2564 41,625.05           
40 10100527 การประปานครหลวง ค่าน้ าประปาเดือนสิงหาคม 2564 10,929.73           
41 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ค่าโทรศัพท์เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 435.49               

อ่ืนๆ 42 กรมสรรพกร ภาษี ณ ท่ีจ่าย 3,106.65             
43 ประกันสังคมสมุทรปราการ ประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง 3,725.00             

1,797,784.53      รวมท้ังส้ิน (-หน่ึงล้านแปดแสนส่ีพันหกร้อยสิบหกบาทสิบแปดสตางค์-)


