
1. เงินอุดหนุนค่าการจัดการเรียนการสอน

มกราคม 1 ยอดยกมา -            -            
19 บจ.64/65 ค่าไปราชการน.ส.พรพมิลและคณะ 9,392.00     
24 บจ.67/65 ค่าใช้สอยบ.ริโก(้งวด1 ตค.) 1,521.97     

บจ.68/65 ค่าใช้สอยบ.ริโก(้งวด2พย.) 1,804.34     
บจ.69/65 ค่าใช้สอยบ.ริโก(้งวด3 ธค.) 1,213.01     
บจ.70/65 ค่าใข้สอยนายเกียรติศักด์ิ 4,000.00     
บจ.71/65 ค่าวสัดุร้านเบสทบ์คุส 46,037.00   

25 บจ.73/65 ค่าไปราชการนายระดมพลและคณะ 3,360.00     
28 บจ.74/65 ค่าจ้างชั่วคราว 19,500.00   

บจ.75/65 สมทบประกันสังคม 450.00       
บจ.76/65 ค่าสาธารณูปโภค 17,984.63   

กุมภาพนัธ์ 1 ยอดยกมา -            -            
8 บจ.85/65 ค่าไปราชการนายเฉลิมชัย 12,732.00   

บจ.86/65 ค่าใช้สอยร้านชัยเจริญแอร์ 1,300.00     
บจ.87/65 ค่าใช้สอย หจก.จักรภทัรฯ 602.00       
บจ.88/65 ค่าใช้สอย หจก.ค็อกพทิฯ 1,983.00     
บจ.89/65 ค่าวสัดุ หจก.จันทร์ทพิย์ฯ 4,230.00     
บจ.90/65 ค่าใช้สอย น.ส.จินณิภา 1,040.00     

14 บจ.92/65 จ่ายเงินทดแทน ประกันสังคมเพิ่มป6ี4 482.00       
17 บร.24ก31892/45 รับเงินการจัดการเรียนฯ ภาค 2/64(30%) 435,200.00  

บจ.94/65 ค่าไปราชการน.ส.ดวงกมล และคณะ 4,560.00     
บจ.95/65 ค่าไปราชการน.ส.ศุภรดา 1,000.00     
บจ.96/65 ค่าวสัดุ หจก.จันทร์ทพิย์(มค.) 4,950.00     

21 บจ.100/65 ค่าใช้สอยบ.ริโก้ฯ(งวด 4) 337.05       
บจ.101/65 ค่าวสัดุร้านเกียรติเจริญฯ 5,854.00     
บจ.102/65 ค่าวสัดุร้านพงศ์พฒัน์ 1,800.00     
บจ.103/65 ค่าวสัดุร้านเบสทบ์ุ๊คส 1,500.00     
บจ.104/65 ค่าใช้สอยนายวนิัย 1,500.00     
บจ.105/65 ค่าใช้สอยนายเกียรติศักด์ิ 3,500.00     

รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 )

พ.ศ.2565
ที่เอกสาร รายการ รบั จ่าย

เดือน วันที่



1. เงินอุดหนุนค่าการจัดการเรียนการสอน

กุมภาพนัธ์ 25 บจ.109/65 ค่าจ้างชั่วคราว 19,500.00   
บจ.110/65 สมทบประกันสังคม 450.00       
บจ.111/65 ค่าสาธารณูปโภค 16,932.01   
บจ.112/65 ค่าใช้สอยวนัสถาปนา รร. 3,600.00     
บจ.113/65 ค่าใช้สอยน.ส.จิณทน์ิภา 900.00       
บจ.114/65 ค่าใช้สอยหจก.ค็อกพทิฯ 850.00       
บจ.115/65 ค่าใช้สอยหจก.จักรภทัรฯ 1,905.00     

มีนาคม 1 ยอดยกมา -            -            
7 บจ.128/65 ค่าวสัดุ หจก.เชวงวอ่งวาณิช 5,547.00     
29 บจ.133/65 ค่าจ้างชั่วคราว 19,500.00   

บจ.134/65 สมทบประกันสังคม 450.00       
บจ.135/65 ค่าสาธารณูปโภค 24,201.45   
บจ.136/65 ค่าวสัดุร้านเอเจคอมพวิเตอร์ 6,230.00     
บจ.137/65 ค่าวสัดุร้านเอเจคอมพวิเตอร์ 995.00       
บจ.138/65 ค่าวสัดุร้านเอเจคอมพวิเตอร์ 1,260.00     
บจ.139/65 ค่าใช้สอยนายวนิัย 1,500.00     
บจ.140/65 ค่าใช้สอยบ.ริโก้ฯ 619.05       
บจ.141/65 ค่าวสัดุหจก.จันทร์ทพิย์ออยล์ 4,840.00     

รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 )

พ.ศ.2565
ที่เอกสาร รายการ รบั จ่าย

เดือน วันที่



2. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

มกราคม 1 ยอดยกมา -            -            
กุมภาพนัธ์ 1 ยอดยกมา -            -            

17 บร.24ก31892/47รับเงินพัฒนาคุณภาพฯ ภาค 2/64 (30%) 109,210.00  
มีนาคม 1 ยอดยกมา -            -            

บจ.122/65 ค่าใช้สอย บ.อาร์เอ็นเอฟฯ(งวด1) 35,550.00   
บจ.123/65 ค่าใช้สอย บ.อาร์เอ็นเอฟฯ(งวด2) 35,550.00   

7 บจ.127/65 ค่าใช้สอย บ.อาร์เอ็นเอฟฯ(งวด3) 35,550.00   

รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 )

พ.ศ.2565
ที่เอกสาร รายการ รบั จ่าย

เดือน วันที่



3. เงินรายไดส้ถานศึกษา

มกราคม 1 ยอดยกมา -            -            
10 บร.8150746862 รับดอกเบี้ยเงินฝาก(รายได้) 1,460.70     
28 บจ.78/65 ค่าจ้างชั่วคราว(รายได้) 59,500.00   

บจ.79/65 สมทบประกันสังคม(รายได้) 2,475.00     
กุมภาพนัธ์ 1 ยอดยกมา -            -            

21 บจ.106/65 ค่าประกันรถตู้โรงเรียน 16,323.00   
24 บจ.107/65 ค่าวสัดุบ.โกลบอลฯ 71,400.00   
25 บจ.116/65 ค่าจ้างชั่วคราว(รายได้) 59,500.00   

บจ.117/65 สมทบประกันสังคม(รายได้) 2,475.00     
มีนาคม 1 ยอดยกมา -            -            

29 บจ.130/65 ค่าจ้างชั่วคราว(รายได้) 59,500.00   
บจ.131/65 สมทบประกันสังคม(รายได้) 2,475.00     

รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 )

พ.ศ.2565
ที่เอกสาร รายการ รบั จ่าย

เดือน วันที่


