
ใบส ำคัญ รับ

เงิน(บค.)

ใบเสร็จ รับเงิน

(บจ.)

ตุลำคม 31 บจ 1/2563 ค่ำจ้ำงน.ส. สุนิสำ ต.ค.62 8,000                     น.ส.สุนิสำ รักษำรักษ์ เงินอุดหนุนฯ

บจ 1/2563 ค่ำจ้ำงน.ส. ณัชชลกร ต.ค.62 8,500                     น.ส.ณัชชลกร ชูสุวรรณ เงินอุดหนุนฯ

บจ 2/2563 เงินประกันสังคม ต.ค. 62 825                        เงินอุดหนุนฯ

17,325                    รวม/ยอดไป

ใบส ำคัญเลขท่ี

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ่ำยให้ หมำยเหตุ

ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย (บค./บจ.) ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ.2562

เดือน



ใบส ำคัญ รับ

เงิน(บค.)

ใบเสร็จ รับเงิน

(บจ.)

พฤศจิกำยน 1 ยอดยกมำ 17,325                    

พฤศจิกำยน 15 บจ 91/63 จ่ำยค่ำวัสดุ ร้ำนลำนบินออคิด 6,525                     ร้ำนลำนบินออคิด เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 91/64 จ่ำยค่ำวัสดุ ร้ำนโชคเจริญ 550                        ร้ำนโชคเจริญ เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 91/65 จ่ำยค่ำวัสดุ ร้ำนทวีทรัพย์วัสดุก่อสร้ำง 3,620                     ร้ำนทวีทรัพย์วัสดุก่อสร้ำง เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 91/66 จ่ำยค่ำวัสดุ ร้ำนธวัชวัตถุก่อสร้ำง 550                        ร้ำนธวัชวัตถุก่อสร้ำง เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 91/67 จ่ำยค่ำวัสดุ ร้ำนตรังสหพันธ์ุไม้ 240                        ร้ำนตรังสหพันธ์ุไม้ เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 91/68 จ่ำยค่ำวัสดุ นำงทับทิม หอมทวนลม 500                        นำงทับทิม หอมทวนลม เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 91/69 เดินสำยไฟ นำยสมมำศ กลับขัน 3,015                     นำยสมมำศ กลับขัน เงินระดมทรัพยำกรฯ

26 บจ 3/2563 จ่ำยเงินอุปกรณ์กำรเรียน 2/2562 83,820                    เงินอุดหนุนฯ

29 บจ 4/2563 จ่ำยเงินเดือน น.ส. สุนิสำ พ.ย.62 8,000                     น.ส.สุนิสำ รักษำรักษ์ เงินอุดหนุนฯ

บจ 4/2563 จ่ำยเงินเดือน น.ส.ณัชชลกร พ.ย.62 8,500                     น.ส.ณัชชลกร ชูสุวรรณ เงินอุดหนุนฯ

บจ 5/2563 จ่ำยเงินประกันสังคม พ.ย.62 825                        เงินอุดหนุนฯ

บจ 6/2563 จ่ำยเงินเดือน นำยเรืองวิทย์  พ.ย.62 10,000                    นำยเรืองวิทย์ หนูวงศ์ เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 6/2563 จ่ำยเงินเดือนนำยประสงค์ พ.ย. 62 7,000                     นำยประสงค์ สำมสี เงินระดมทรัพยำกรฯ

150,470                  รวม/ยอดไป

ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย (บค./บจ.) ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ.2562 ใบส ำคัญเลขท่ี

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ่ำยให้ หมำยเหตุเดือน



ใบส ำคัญ รับ

เงิน(บค.)

ใบเสร็จ รับเงิน

(บจ.)

ธันวำคม 2 ยอดยกมำ 150,470                  

2 บจ 7/2563 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร 550                        เงินอุดหนุนฯ

บจ 8/2563 ค่ำอำหำร 2,100                     เงินอุดหนุนฯ

บจ 9/2563 ค่ำวัสดุ ท่ีแขวนโทรทัศน์ 1,500                     เงินอุดหนุนฯ

บจ 11/2563 ค่ำวัสดุ ร้ำนตรังซัพพลำย 2 รำยกำร 631                        ร้ำนตรังซัพพลำย เงินอุดหนุนฯ

บจ 12/2563 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ส.ค. 62 5,388                     บ.เจ แอนด์ บีฯ เงินอุดหนุนฯ

บจ 13/2563 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ก.ย. 62 10,988                    บ.เจ แอนด์ บีฯ เงินอุดหนุนฯ

บจ 14/2563 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ต.ค. 62 2,252                     บ.เจ แอนด์ บีฯ เงินอุดหนุนฯ

บจ 15/2563 ค่ำโทรศัพท์ ส.ค. 62 317                        บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 16/2563 ค่ำโทรศัพท์ ก.ย. 62 259                        บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 17/2563 ค่ำอินเตอร์เน็ต ทีโอที ก.ค. 62 3,306                     บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 18/2563 ค่ำอินเตอร์เน็ต ทีโอที ส.ค. 62 3,306                     บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 19/2563 ค่ำอินเตอร์เน็ต ทีโอที ก.ย. 62 3,306                     บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 20/2563 ค่ำไฟฟ้ำ หม้อเล็ก ก.ย. 62 2,300                     กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 21/2563 ค่ำไฟฟ้ำ หม้อใหญ่ ก.ย. 62 19,249                    กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 10/2563 ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร 4,250                     บ.เจ แอนด์ บีฯ เงินระดมทรัพยำกรฯ

210,173                  รวม/ยอดไป

ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย (บค./บจ.) ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ.2562 ใบส ำคัญเลขท่ี

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ่ำยให้ หมำยเหตุเดือน



ใบส ำคัญ รับ

เงิน(บค.)

ใบเสร็จ รับเงิน

(บจ.)

ธันวำคม 2 ยอดยกมำ 210,173                  

4 บจ 23/2563 ค่ำจ้ำงท ำร้ัวไม้ศำลำ 5,000                     เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 24/2563 จ้ำงท ำไวนิล 500                        เงินสนับสนุน อบต.

บจ 25/2563 ชุดตรวจปัสสำวะ 15,000                    เงินสนับสนุน อบต.

บจ 26/2563 ค่ำอำหำร 7,500                     เงินสนับสนุน อบต.

บจ 27/2563 ค่ำอำหำร 4,000                     เงินสนับสนุน อบต.

บจ 28/2563 ค่ำอำหำร 2,500                     เงินสนับสนุน อบต.

บจ 29/2563 ค่ำอำหำร 2,500                     เงินสนับสนุน อบต.

บจ 30/2563 ค่ำวิทยำกร 1,000                     เงินสนับสนุน อบต.

บจ 31/2563 ค่ำวิทยำกร 2,500                     เงินสนับสนุน อบต.

บจ 32/2563 จ้ำงท ำเอกสำร 1,000                     บ.เจ แอนด์ บีฯ เงินสนับสนุน อบต.

17 บจ 33/2563 ค่ำไฟฟ้ำเดือน ต.ค.62 14,923                    กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 33/2563 ค่ำไฟฟ้ำเดือน พ.ย.62 20,724                    กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 34/2563 ค่ำอินเตอร์เน็ต   ต.ค. 62 3,306                     บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 34/2563 ค่ำโทรศัพท์ ต.ค. 62 253                        บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 300                        เงินอุดหนุนฯ

บจ 38/2563 จ่ำยค่ำวัสดุร้ำนทวีทรัพย์ 46183 เงินอุดหนุนฯ

337,362                  รวม/ยอดไป

ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย (บค./บจ.) ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ.2562 ใบส ำคัญเลขท่ี

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ่ำยให้ หมำยเหตุเดือน



ใบส ำคัญ รับ

เงิน(บค.)

ใบเสร็จ รับเงิน

(บจ.)

ธันวำคม 17 ยอดยกมำ 337,362                  

17 บจ 36/2563 จ่ำยภำษี 463                        

18 บจ 75/63 ค่ำเช่ำชุดกำรแสดงและแต่งหน้ำ 1,050                     เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 75/63 ค่ำสำยสะพำย 600                        เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 75/63 ค่ำไวนิล 450                        เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 75/63 ค่ำเช่ำห้องพัก 1,400                     เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 75/63 ค่ำเช่ำรถโดยสำนไม่ประจ ำทำง 6,500                     เงินระดมทรัพยำกรฯ

20 บจ 36/2563 จ่ำยค่ำซ่อมรถ 4,500                     เงินอุดหนุนฯ

บจ จ่ำยค่ำวัสดุ 13,800                    เงินระดมทรัพยำกรฯ

27 บจ 39/2563 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ สุนิสำ 8,000                     น.ส.สุนิสำ รักษำรักษ์ เงินอุดหนุนฯ

บจ 39/2563 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ณัชชลกร 8,500                     น.ส.ณัชชลกร ชูสุวรรณ เงินอุดหนุนฯ

บจ 41/2563 เงินประกันสังคม ธ.ค. 62 825                        เงินอุดหนุนฯ

บจ 40/2563 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ เรืองวิทย์ 10,000                    นำยเรืองวิทย์ หนูวงศ์ เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 40/2563 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ประสงค์ 7,000                     นำยประสงค์ สำมสี เงินระดมทรัพยำกรฯ

400,450                  รวม/ยอดไป

ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย (บค./บจ.) ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ.2562 ใบส ำคัญเลขท่ี

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ่ำยให้ หมำยเหตุเดือน



ใบส ำคัญ รับ

เงิน(บค.)

ใบเสร็จ รับเงิน

(บจ.)

มกรำคม 2 ยอดยกมำ 400,450                  

15 บจ 42/63 จ่ำยเงินประกันสังคมรำยปี 372                        

31 บจ 43/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ สุนิสำ 8,000                     น.ส.สุนิสำ รักษำรักษ์ เงินอุดหนุนฯ

บจ 43/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ณัชชลกร 8,500                     น.ส.ณัชชลกร ชูสุวรรณ เงินอุดหนุนฯ

บจ 44/63 เงินประกันสังคม ม.ค. 63 825                        เงินอุดหนุนฯ

บจ 45/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ประสงค์ 7,000                     นำยประสงค์ สำมสี เงินระดมทรัพยำกรฯ

425,147                  รวม/ยอดไป

ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย (บค./บจ.) ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ.2563 ใบส ำคัญเลขท่ี

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ่ำยให้ หมำยเหตุเดือน



ใบส ำคัญ รับ

เงิน(บค.)

ใบเสร็จ รับเงิน

(บจ.)

กุมภำพันธ์ 3 ยอดยกมำ 425,147                  

3 บจ 46/63 จ่ำยค่ำน้ ำมัน เดือนธันวำคม 2562 5,300                     เงินอุดหนุนฯ

บจ 47/63 ค่ำไฟฟ้ำ หม้อเล็ก ธ.ค. 62 2,595                     กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 48/63 ค่ำไฟฟ้ำ หม้อใหญ่ ธ.ค.. 62 19,285                    กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 49/63 ค่ำโทรศัพท์ พ.ย. 62 297                        บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 50/63 ค่ำโทรศัพท์ ธ.ค. 62 259                        บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 51/63 ค่ำอินเตอร์เน็ต ทีโอที พ.ย. 62 3,306                     บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 52/63 ค่ำอินเตอร์เน็ต ทีโอที ธ.ค. 62 3,306                     บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 53/63 จ่ำยเงินค่ำไถดินปรับพ้ืนท่ี 4,500                     เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ 54/63 จ่ำยเงินภำษี นิติบุคคล 111                        

12 บค 73/63 ค่ำอำหำรอบรมงำนประกันคุณภำพ 3,300                     เงินอุดหนุนฯ

บค 72/63 ป้ำยไวนิล 2,890                     เงินอุดหนุนฯ

บค 72/63 ป้ำยไวนิลกิจกรรมและป้ำยโฟมบอร์ด 2,510                     เงินอุดหนุนฯ

บค 72/63 ป้ำยไวนิลแสดงควำมยินดี 600                        เงินอุดหนุนฯ

บจ จ่ำยเงินปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน 73,500                    

20 บค 71/63 ค่ำวัสดุและครุภัณฑ์ห้องศิลปะ 11,981                    เงินอุดหนุนฯ

บค 74/63 ค่ำวัสดุและครุภัณฑ์ห้องสมุด 22750 เงินอุดหนุนฯ

581,638                  รวม/ยอดไป

ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย (บค./บจ.) ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ.2562 ใบส ำคัญเลขท่ี

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ่ำยให้ หมำยเหตุเดือน



ใบส ำคัญ รับ

เงิน(บค.)

ใบเสร็จ รับเงิน

(บจ.)

กุมภำพันธ์ 20 ยอดยกมำ 581,638                  

25 บจ 58/63 ค่ำไฟฟ้ำ หม้อเล็ก ม.ค. 63 1,697                     กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 59/63 ค่ำไฟฟ้ำ หม้อใหญ่ ม.ค. 63 18,319                    กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 80/63 ค่ำบริกำร internet CAT ก.ย.62 3,500                     เงินอุดหนุนฯ

บจ 54/63 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร พ.ย. 62 10,229                    บ.เจ แอนด์ บีฯ เงินอุดหนุนฯ

บจ 55/63 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ธ.ค. 62 9,981                     บ.เจ แอนด์ บีฯ เงินอุดหนุนฯ

บจ 53/63 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ม.ค. 63 7,739                     บ.เจ แอนด์ บีฯ เงินอุดหนุนฯ

บจ 57/63 ค่ำวัสดุ ตรังซัพพลำย 6,595                     เงินอุดหนุนฯ

บจ 55/63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน ตรังซัพพลำย 14,819                    เงินอุดหนุนฯ

บจ 60/63 ค่ำซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 10,290                    เงินอุดหนุนฯ

บจ 70/63 วัสดุส ำนักงำน(แนะแนวสัญจร) 1,800                     เงินอุดหนุนฯ

บจ  ภำษี จ่ำยเงินภำษี นิติบุคคล 494                        

28 บจ 67/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ สุนิสำ 8,000                     น.ส.สุนิสำ รักษำรักษ์ เงินอุดหนุนฯ

บจ 67/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ณัชชลกร 8,500                     น.ส.ณัชชลกร ชูสุวรรณ เงินอุดหนุนฯ

บจ 68/63 เงินประกันสังคม ก.พ. 63 825                        

บจ 69/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ประสงค์ 7,000                     นำยประสงค์ สำมสี เงินระดมทรัพยำกรฯ

691,426                  รวม/ยอดไป

ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย (บค./บจ.) ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ.2562 ใบส ำคัญเลขท่ี

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ่ำยให้ หมำยเหตุเดือน



ใบส ำคัญ รับ

เงิน(บค.)

ใบเสร็จ รับเงิน

(บจ.)

มีนำคม 2 ยอดยกมำ 691,426                  

บจ 64/63 ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โรงเรียน 3,714.00                 เงินอุดหนุนฯ

บจ 63/63 ค่ำน้ ำมันรถ ม.ค.63 3,930.00                 บ.กิตปิโตรเลียม จ ำกัด เงินอุดหนุนฯ

บจ 66/63 ค่ำโทรศัพท์ ม.ค. 63 179.76                    บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 65/63 ค่ำอินเตอร์เน็ต ทีโอที ม.ค. 63 3,306.30                 บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บค 62/63 ค่ำรถกิจกรรมทัศนศึกษำ 60,000.00                

บจ 61/63 วัสดุเตรียมประเมิน นักเรียนรำงวัลพระรำชทำน 14,860.00                เงินอุดหนุนฯ

บจ จ่ำยเงินภำษี นิติบุคคล 68                         

19 บจ 84/63 ค่ำไฟฟ้ำ หม้อเล็ก ก.พ. 63 2,543                     กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 83/63 ค่ำไฟฟ้ำ หม้อใหญ่ ก.พ. 63 18,632                    กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 89/63 ค่ำน้ ำมันรถ ป้ัมคำลเทคซ์ 7,000                     เงินอุดหนุนฯ

31 บจ 86/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ สุนิสำ 8,000                     น.ส.สุนิสำ รักษำรักษ์ เงินอุดหนุนฯ

บจ 86/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ณัชชลกร 8,500                     น.ส.ณัชชลกร ชูสุวรรณ เงินอุดหนุนฯ

บจ 81/63 เงินประกันสังคม มี.ค. 63 825                        

บจ 85/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ประสงค์ 7,000                     นำยประสงค์ สำมสี เงินระดมทรัพยำกรฯ

829,984                  รวม/ยอดไป

ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย (บค./บจ.) ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ.2562 ใบส ำคัญเลขท่ี

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ่ำยให้ หมำยเหตุเดือน



ใบส ำคัญ รับ

เงิน(บค.)

ใบเสร็จ รับเงิน

(บจ.)

เมษำยน 1 ยอดยกมำ 829,984                  

บจ 78/63 ค่ำโทรศัพท์ ก.พ. 63 203                        บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 78/63 ค่ำอินเตอร์เน็ต ทีโอที ก.พ. 63 3,306                     บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 76/63 ค่ำน้ ำมัน ก.พ. 63 5,800                     เงินอุดหนุนฯ

บจ จ้ำงถ่ำยเอกสำร ก.พ. 63 13,939                    บ.เจ แอนด์ บีฯ เงินอุดหนุนฯ

บจ 82/63 วัสดุฝ่ำยวิชำกำร 6,454                     เงินอุดหนุนฯ

บจ 77/63 เก้ำอ้ีส ำนักงำน 6,900                     เงินอุดหนุนฯ

บจ 79/63 วัสดุส ำนักงำน 5,506                     เงินอุดหนุนฯ

บค 96/63 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ 10,000                    เงินอุดหนุนฯ

บค 94/63 สอบธรรมศึกษำ 5,000                     เงินอุดหนุนฯ

บค 93/63 ไปรำชกำร ครูธีระวุฒิ 3,600                     นำยธีระวุฒิ ติระนนต์ เงินอุดหนุนฯ

บค 95/63 ปรับปรุงห้องวิทยำศำสตร์ 7,600                     เงินอุดหนุนฯ

บค 92/63 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2,700                     เงินอุดหนุนฯ

บค 94/63 สอบธรรมศึกษำ 3,450                     เงินระดมทรัพยำกรฯ

บค 90/63 เข้ำค่ำยลูกเสือเนตรนำรี 30,951                    

บจ จ่ำยเงินภำษี นิติบุคคล 215                        

935,608                  รวม/ยอดไป

ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย (บค./บจ.) ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ.2562 ใบส ำคัญเลขท่ี

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ่ำยให้ หมำยเหตุเดือน



ใบส ำคัญ รับ

เงิน(บค.)

ใบเสร็จ รับเงิน

(บจ.)

เมษำยน 1 ยอดยกมำ 935,608                  

30 บจ 87/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ สุนิสำ 8,000                     น.ส.สุนิสำ รักษำรักษ์ เงินอุดหนุนฯ

บจ 87/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ณัชชลกร 8,500                     น.ส.ณัชชลกร ชูสุวรรณ เงินอุดหนุนฯ

บค 112/63 จัดซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำน 20,000                    เงินอุดหนุนฯ

บจ 88/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ประสงค์ 7,000                     นำยประสงค์ สำมสี เงินระดมทรัพยำกรฯ

979,108                  รวม/ยอดไป

ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย (บค./บจ.) ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ.2562 ใบส ำคัญเลขท่ี

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ่ำยให้ หมำยเหตุเดือน



ใบส ำคัญ รับ

เงิน(บค.)

ใบเสร็จ รับเงิน

(บจ.)

พฤษภำคม 1 ยอดยกมำ 979,108                  

21 บจ จ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 91,170                    เงินอุดหนุนฯ

29 บจ 101/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ สุนิสำ 8,000                     น.ส.สุนิสำ รักษำรักษ์ เงินอุดหนุนฯ

บจ 101/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ณัชชลกร 8,500                     น.ส.ณัชชลกร ชูสุวรรณ เงินอุดหนุนฯ

บจ 100/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ครูเรืองวิทย์ 9,000                     นำยเรืองวิทย์ หนูวงศ์ เงินอุดหนุนฯ

บจ 102/63 เงินประกันสังคม เม.ย. 63 660                        เงินอุดหนุนฯ

บจ 103/63 เงินประกันสังคม พ.ค. 63 660                        เงินอุดหนุนฯ

บจ 106/63 ค่ำไฟฟ้ำ หม้อเล็ก มี.ค. 63 930                        กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 108/63 ค่ำไฟฟ้ำ หม้อใหญ่ มี.ค. 63 16,733                    กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 104/63 ค่ำไฟฟ้ำ หม้อเล็ก เม.ย. 63 106                        กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 107/63 ค่ำไฟฟ้ำ หม้อใหญ่ เม.ย. 63 9,928                     กำรไฟฟ้ำส่วนนภูมิภำค ห้วยยอด เงินอุดหนุนฯ

บจ 99/63 ค่ำโทรศัพท์ เม.ย. 63 216                        บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 97/63 ค่ำอินเตอร์เน็ต ทีโอที เม.ย. 63 3,306                     บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 98/63 ค่ำโทรศัพท์ มี.ค. 63 175                        บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 96/63 ค่ำอินเตอร์เน็ต ทีโอที มี.ค. 63 3,306                     บ.ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) เงินอุดหนุนฯ

บจ 105/63 จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ประสงค์ 7,000                     นำยประสงค์ สำมสี เงินระดมทรัพยำกรฯ

บจ จ่ำยเงินภำษี นิติบุคคล 61.8

1,138,862                รวม/ยอดไป

ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย (บค./บจ.) ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ.2562 ใบส ำคัญเลขท่ี

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ่ำยให้ หมำยเหตุเดือน


