
1. เงินอุดหนุนค่าการจัดการเรียนการสอน

ตุลาคม 1 ยอดยกมา -            -            
27 บจ.5/65 ค่าไปรษณี แก่ ปณ ทุ่งสง 113.00       

บจ.6/65 ค่าวสัดุร้านเบสทบ์ุ๊คส์ 3,873.00     
บจ.7/65 ค่าใช้สอยนายวนิัย 1,600.00     
บจ.8/65 ค่าวสัดุร้านเอเจคอมฯ 2,250.00     
บจ.9/65 ค่าวสัดุร้านเบสทบ์ุ๊คส์ 16,760.00   
บจ.11/65 ค่าใช้สอย บ.ริโก้ฯ 1,089.80     
บจ.12/65 ค่าใช้สอยหจก.จักรภทัรฯ 28,000.00   
บจ.13/65 ค่าใช้สอยหจก.จักรภทัรฯ 360.00       
บจ.14/65 ค่าจ้างชั่วคราว 19,500.00   
บจ.15/65 สมทบประกันสังคม 225.00       
บจ.16/65 ค่าสาธารณูปโภค 17,294.24   
บจ.20/65 ค่าวสัดุหจก.เชวงวอ่งวาณิช 480.00       

พฤศจิกายน 1 ยอดยกมา -            -            
5 บจ.22/65 จ่ายค่าตอบแทนนางกาญจนา 7,200.00     
15 บจ.23/65 ค่าใช้สอยร้านชัยเจริญแอร์ฯ 4,300.00     
30 บร.24ก31892/35รับเงินอุดหนุน 70% ภาค 2/64 1,030,050.00  

บจ.24/65 ค่าจ้างชั่วคราว 19,500.00   
บจ.25/65 สมทบประกันสังคม 225.00       
บจ.26/65 ค่าสาธารณูปโภค 21,606.42   
บจ.27/65 ค่าใช้สอยร้านธาดาซาวด์ 14,550.00   
บจ.28/65 ค่าวสัดุร้านเกียรตืเจริญฯ 2,287.00     
บจ.29/65 ค่าไปราชการนายกฤษฎา 480.00       
บจ.30/65 ค่าวสัดุร้านเอเจคอมพวิเตอร์ 690.00       
บจ.31/65 ค่าวสัดุร้านเบสทบ์ุ๊คส์ 1,465.00     
บจ.33/65 ค่าใช้สอยนายเกียรติศักด์ิ 115,200.00  
บจ.34/65 ค่าวสัดุร้านเอเจคอมพวิเตอร์ 4,380.00     

จ่าย

รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2565 )

พ.ศ.2564

เดือน วันที่
ที่เอกสาร รายการ รบั



1. เงินอุดหนุนค่าการจัดการเรียนการสอน

ธนัวาคม 1 ยอดยกมา -            -            
22 บจ.38/65 ค่าวสัดุร้านน้องปลาผ้าม่าน 1,985.00     

บจ.39/65 ค่าวสัดุหจก.เชวงวอ่งวาณิช 1,176.00     
บจ.40/65 ค่าวสัดุร้านไทยท า 1,750.00     
บจ.41/65 ค่าวสัดุหจก.จันทร์ทพิย์ออยล์(ตค.) 5,130.00     
บจ.42/65 ค่าวสัดุหจก.จันทร์ทพิย์ออยล์(พย.) 2,970.00     
บจ.43/65 ค่าไปราชการนายเฉลิมชัย 520.00       
บจ.44/65 ค่าไปราชการนายเฉลิมชัยและนายกฤษฎา 2,000.00     

23 บจ.45/65 ค่าปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์นายสุริยา 57,400.00   
บจ.46/65 ค่าใช้สอยบ.สามพพีเีน็ตฯ 399,650.00  
บจ.47/65 ค่าวสัดุร้านเอเจคอมพวิฯ 4,340.00     
บจ.48/65 ค่าวสัดุร้านเอเจคอมพวิฯ 2,665.00     
บจ.49/65 ค่าใช้สอยนายเกียรติศักด์ิ 81,050.00   
บจ.50/65 สมทบกองทนุทดแทนฯ 1,200.00     
บจ.51/65 ค่าครุภณัฑ์ร้านชัยเจริญแอร์ 105,000.00  
บจ.52/65 ค่าสาธารณูปโภค 18,538.55   

28 บจ.53/65 ค่าจ้างชั่วคราว 19,500.00   
บจ.54/65 สมทบประกันสังคม 450.00       

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2565 )

รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน

วันที่

พ.ศ.2564
ที่เอกสาร รายการ รบั จ่าย

เดือน



2. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตุลาคม 1 ยอดยกมา -            -            
27 บจ.10/65 ค่าใช้สอยบ.อาร์เอ็นเอฟฯ 35,550.00   

พฤศจิกายน 1 ยอดยกมา -            -            
30 บร.24ก31892/37 รับเงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน

 70%ภาคเรียน 2/64 258,490.00  
ธนัวาคม 1 ยอดยกมา -            -            

วันที่

รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2565 )

พ.ศ.2564
ที่เอกสาร รายการ รบั จ่าย

เดือน



3. เงินรายไดส้ถานศึกษา

ตุลาคม 1 ยอดยกมา -            -            
19 บร.24ก31892/1-31 รับเงินรายได้สถานศึกษา 6,200.00     
27 บจ.17/65 ค่าจ้างชั่วคราว(รายได้) 59,500.00   

บจ.18/65 สมทบประกันสังคม(รายได้) 1,238.00     
พฤศจิกายน 1 ยอดยกมา -            -            

30 บจ.35/65 ค่าจ้างชั่วคราว(รายได้) 59,500.00   
บจ.36/65 สมทบประกันสังคม(รายได้) 1,238.00     

ธนัวาคม 1 ยอดยกมา -            -            
28 บจ.55/65 ค่าจ้างชั่วคราว(รายได้) 59,500.00   

บจ.56/65 สมทบประกันสังคม(รายได้) 2,475.00     

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2565 )

พ.ศ.2564
ที่เอกสาร รายการ รบั จ่าย

เดือน วันที่

รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน


