
เดือน วันท่ี อุดหนุนท่ัวไป ชุดนักเรียน แบบเรียน อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒฯ ปัจจัย นร ยากจน สาธารณูฯ เงินอุดหนุน

ยอดยกมา

ตุลาคม 7 บร1/65

บค1/65

จ่ายเงินสด

ค่าอาหาร

กลางวันนักเรียน

(Onhand)

25,000.00

25,000.00-       

18 บจ1/65 จ่ายค่าน ้า 4,865.82 4,865.82-         

บจ2/65 ค่าไฟฟ้า 11,306.95 16,172.77-       

บจ3/65

ค่ายเอกสารการ

เรียนเพ่ือเตรียม

สอบ O net

7,980.00

24,152.77-       

พฤศจิกายน 7
บค3/65

จ่ายเงินอาหาร

กลางวันนักเรียน
54,978.00

79,130.77-       

บจ5/65 จ่ายค่าน ้า 4,905.74 84,036.51-       

บจ6/65 จ่ายค่าไฟฟ้า 5,520.75 89,557.26-       

บจ7/65

จ่ายค่าถ่าย

เอกสารการเรียน

ครูภูเบศร์

1,330.00

90,887.26-       

13
บจ8/65

วัสดุการศึกษา

ร้านศึกษาภัณฑ์
21,696.00

112,583.26-     

บจ9/65 วัสดุร้านโฮมฮับ 3,797.00 116,380.26-     

บจ10/65
วัสดุร้านคลัง

นานาธรรม
32,000.00

148,380.26-     
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คงเหลือ
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ท่ีเอกสาร รายการ รับ จ่าย



บจ11/65
ค่าอุปกรณ์การ

เรียน 2/64
17,430.00

165,810.26-     

ธันวาคม 24

บจ12/65

จ่ายค่าหมึก

เคร่ืองปริ น

วิชาการ(งบ

กิจกรรม)

2,600.00

168,410.26-     

บค4/65

จ่ายค่าติดตั ง

ระบบกล้องวงจร

ปิด

5,480.00

173,890.26-     

บจ13/65
จ่ายค่าเคร่ืองวัด

อุณหภูมิ
790.00

174,680.26-     

บจ14/65
จ่ายค่าชุดตรวจ

ATK(งบกิจกรรม)
3,900.00

178,580.26-     

29

บค5/65
จ่านเงินโครงการ

อาหารกลางวัน
49,980.00

228,560.26-     

กุมภาพันธ์
บจ16/65

จ่ายค่าไฟเดือน

11-12
5,379.16

233,939.42-     

2565
บจ17/65 จ่ายค่าน ้าธันวาคม 4,905.74

238,845.16-     

บจ18/65
ค่าชุดตรวจATK(

งบกิจกรรม)
3,000.00

241,845.16-     

บจ19/65
ค่าลูกบิดประตู

ห้องน ้า
199.00

242,044.16-     

บจ20/65 ค่าน ้ามกราคม 2,374.87 244,419.03-     

บจ21/65
ค่าชุดตรวจATK(

งบกิจกรรม)
9,000.00

253,419.03-     



บค7/65

จ่ายเงิน

ปัจจัยพื นฐาน

นักเรียนยากจน

15,500.00

268,919.03-     

บค8/65

จ่ายเงินโครงการ

อาหารกลางวัน 

มกราคม

52,080.00

320,999.03-     

มีนาคม 1

บค9/65

จ่ายเงินโครงการ

อาหารกลางวัน 

กุมภาพันธ์

49,476.00

370,475.03-     

บจ22/65

ค่ากระดาษาถ่าย

เอกสารร้าน

ศึกษาภัรฑ์

(วิชาการ)

2,750.00

373,225.03-     

บจ23/65

ค่าหมึกเคร่ืองพิม

ร้านวีเจแอล

(ห้องสมุด)

1,250.00

374,475.03-     

บจ24/65
ค่าหมึกเลเซอร์

ร้านไอที(ห้อง ผอ)
1,800.00

376,275.03-     

บจ25/65

ค่าอิเตอร์เน็ต

(ส่วนเกินท่ีสพฐ

จัดสรร)

594.00

376,869.03-     

บจ26/65

ค่าดอกล้าโพง

ห้องประชุม

ขนาด15นิ ว2ดอก

2,800.00

379,669.03-     

บจ27/65

ค่าหมึกเคร่ือง

ปริ นห้องเรียน

อนุบาล

600.00

380,269.03-     

14 บจ28/65 ค่าน ้าประปา 2,467.74 382,736.77-     



บจ39/65

ค่าตัดสติกเกอร์

ป้ายร้านต้นโพธ์ิ

สกรีน

807.00

383,543.77-     

บจ30/65 วัสดุร้านโฮมฮับ 893.00 384,436.77-     

บจ31/65

ค่าอิเตอร์เน็ต

(ส่วนเกินท่ีสพฐ

จัดสรร)

594.00

385,030.77-     

บจ32/65
ค่าไฟฟ้ามกรา-

กุมพภาพันธื
4,835.93

389,866.70-     

23

บค9/65

ค่าลงทะเบียน

ประชุมกลุ่มและ

ค่าไปราชการท่ี 

จ.บึงกาฬ

5,200.00

395,066.70-     

23

บค10/65
จ่ายหลักประกัน

สัญญา หจก.....
20,400.00

415,466.70-     

พฤษภาคม 6

บจ33/65

จ่ายเงินค่าชุด

นักเรียนภาค

เรียนท่ี1/56

38,220.00

453,686.70-     

6

บจ34/65

จ่ายค่า

สาธารณูปโภค 

ไฟฟ้า มี.ค.-เม.ย

5,505.13

459,191.83-     

บจ35/65 จ่ายค่าน ้าประปา 1,957.62 461,149.45-     

19 บจ36/65จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน1/65 16,070.00 477,219.45-     

บจ37/65 จ่ายค่าน ้าประปา 1,379.44 478,598.89-     

บจ38/65จ่ายค่าอินเตอร์เน็ตส่วนเกิน สพฐ จัดให้ 792.00 479,390.89-     

บจ39/65จ่ายค่าท้าป้ายร้านต้นโพธ์ิสกรีน 1,400.00 480,790.89-     

บจ40/65จ่ายค่าเคร่ืองท้าน ้าร้อน-เย็น สยามแม็คโคร 4,490.00 485,280.89-     

31 บค12/65จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน(17-31 พ.ค.65) 27,489.00 512,769.89-     

บจ42/65ค่าป้ายวันเฉลิมพระชนฯ ร้านต้นโพธ์ิสกรีน 1,100.00 513,869.89-     

บจ43/65จ่ายค่ากระดาษและหมึกร้านไอที 12,000.00 525,869.89-     



มิถุนายน 8 บจ44/65 ค่าวัสดุส้านักงาน 5,896.00 531,765.89-     

บจ45/65 ค่าลูกวอลเล่ย์บอล 1,760.00
533,525.89-     

บจ46/65 ค่าลูกฟุตบอล 1,206.00 534,731.89-     

บจ47/65 ค่าจัดงานไหว้ครู 3,000.00 537,731.89-     

14 บจ48/65 จ่ายค่าไฟฟ้า 2,105.88 539,837.77-     

บจ49/65 จ่ายค่าน ้า 3,884.10 543,721.87-     

บจ50/65 ค่าตู้เก็บเอกสาร 4,290.00 548,011.87-     

17

บจ51/65

ค่าหนังสือเรียน 

ภาคเรียนท่ี 

1/2565

82,503.00

630,514.87-     

กรกฎาคม 19

บจ 52/65

จ่ายค่าป้ายไวนิล

งานรสถาปนา

ลูกเสือ

3,000.00

633,514.87-     

บจ53 /65
จ่ายค่าน ้าประปา

 กรกฎาคม
3,628.69

637,143.56-     

บจ54 /65
จ่ายค่าไฟฟ้า 

กรกฎาคม
7,187.08

644,330.64-     

บจ55 /65

จ่ายค่าเตร่ืองตัด

หญ้าร้านชัยจรัญ

การเกษตร

4,000.00

648,330.64-     

กันยายน 13

บจ  /65

จ่ายเงินร้านา

รัตน์ค่า

เมนบอร์ดทีวี25 

นิ ว 2 เคร่ือง 648,330.64-     

ค่าไมค์โครโน 3 

ตัง
6,800.00

655,130.64-     



รวมเดือนน้ี -                680,130.64     680,130.64-     -                -                -                -                -                -                -                -                

  รวมต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณน้ี

ถึงส้ินเดือนก่อน 

 (ยอดรวมเดือน

ท่ีแล้ว)

ยอดรวมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณถึงส้ินเดือนน้ี -                680,130.64     680,130.64-     -                -                -                -                -                -                -                -                



หลักประกัน

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปีงบประมาณ 2565(1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน2565)

ประเภทเงินจ่ายตามหมวดงบประมาณ
หมายเหตุ











-                

-                


