ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2562

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน
ตุลำคม

1
4
10

บค.1/63
28 บค.2/63
29
31 บค.3/63

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

ยอดยกมำ
บจ.1-3/63
บจ.4/63
บจ.5/63
บจ.6/63
บจ.7/65
บจ.8/63
บจ.9/63
บจ.10/63

นำส่งเงินหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ค่ำเปลี่ยนโช้คบำนประตู, กระดำนไวท์บอร์ด ฯลฯ
ค่ำซ่อมตูไ้ ม้, ซ่อมฝังเพดำน ทำสีใหม่, เปลี่ยนหน้ำต่ำง ฯลฯ
ค่ำพัดลมโคจร 16 นิ้ว มิตซูบชิ ิ 48 ตัว
ค่ำแรงติดตัง้ อุปกรณ์, หลอกไฟ LED ฯลฯ
ค่ำติดตัง้ พัดลมโคจร ทีวี และปลั๊กเต้ำรับทีวี
ค่ำรื้อมอเตอร์คอยเย็น, ทำกล่องช่องลมส่งควำมเย็น ฯลฯ
ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จ่ำยในโครงกำรเยำวชนไทยโรงเรียนกันตังพิทยำกร ไม่ตดิ ยำฯ
จ่ำยค่ำอำหำรกลำงวัน

บจ.11-12/63

นำส่งเงินหักภำษี ณ ที่จ่ำย
จ่ำยในโครงกำรแข่งขันกีฬำสี "สมอเกมส์ 2019"

บจ.13/63

ค่ำประกันตนสมทบส่วนนำยจ้ำง

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

3,244,514.32

2,915.09
6,400.00
47,660.00
84,000.00
15,151.20
33,063.00
101,801.50
41,211.60
38,900.00
288,000.00
3,112.91
245,720.00
8,285.00

กรมสรรพำกร กันตัง

เงินภำษี

นำยสุชำติ ทองชนะ

เงินอุดหนุนฯ

นำยสุชำติ ทองชนะ

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสุภำพ-รวมช่ำง

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสุภำพ-รวมช่ำง

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสุภำพ-รวมช่ำง

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสุภำพ-รวมช่ำง

เงินอุดหนุนฯ

บริษัท ตรังจังหวัดพำณิชย์ จำกัด

เงินอุดหนุนฯ

นำงวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

เงินอุดหนุนฯ
เงินอุดหนุนฯ

กรมสรรพำกร กันตัง

เงินภำษี

นำยสุพร พำณิชกรณ์

เงิน บกศ
เงินบกศ

4,160,734.62

รวม/ยอดไป

.................................................ผู้ลงบัญชี
(นำงสำวศิรำธร ทองฤทธิ์)

จำนวนเงิน

..................................................ผู้ตรวจสอบ
(นำยสุนทร เพ็ชร์พรำว)

................................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นำยภิญโญ จินตนปัญญำ)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
พ.ศ.2562

ใบสำคัญเลขที่
รำยกำร

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน
พฤศจิกำยน

1
6

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

ยอดยกมำ
บจ.14/63

บค.4/63
13 บค.5/63
14 บค.6-24/63

ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำงบุษยมำส สุนทรเต็ม
ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำยเอกลักษณ์ หำดสุด นำนร.แข่งขันดนตรี

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนตุลำคม

บจ.15/63
บจ.16-17/63
บจ.18/63
บจ.19-20/63
บจ.21-22/63
บจ.23/63
บจ.24/63
บจ.25/63
บจ.26/63
บจ.27/63
บจ.28/63
บจ.29/63
บจ.30/63

21
26

ค่ำประกันรถยนต์ ทะเบียน บต 2132

จ่ำยค่ำสมทบประกันตนส่วนนำยจ้ำง เดือนตุลำคม
ค่ำไฟฟ้ำ เดือนกันยำยนและตุลำคม
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ Internet เดือนกันยำยน
ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เดือนกันยำยนและตุลำคม
ค่ำน้ำประปำ เดือนตุลำคมและพฤศจิกำยน
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ Internet เดือนตุลำคม
ค่ำกระดำษกำร์ดสี, เชือกฟำง, ผ้ำเทป
ค่ำสมุดลงนำมถวำยพระพร, ฟุตอลูทเิ นียม, ปำกกำเน้นข้อควำม ฯลฯ

ค่ำคลิปดำ, สีสเปรย์, ปำกกำน้ำมัน, ถ่ำนอัลคลไลน์, ผ้ำเทป
ค่ำกระดำษแบงค์, ปกเซลลูลอย, กระดษกำร์ดสี ฯลฯ
ค่ำสมุดเบอร์สองปกเคลือบ, กระดำษกำร์ดสี
ค่ำผ้ำเทป, กระดำษกำร์ดสี
ค่ำไม้กวำดทำงมะพร้ำว, โซดำไฟ, สเปรย์ฆำ่ ปลวก, น้ำยำถูพนื้ ฯลฯ
รวม/ยอดไป

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)

เงินอุดหนุนฯ

4,160,734.62

12,536.12
10,540.00
6,435.00
211,519.00
8,285.00
237,413.85
1,795.83
21,400.00
428.00
1,747.52
1,140.00
12,579.00
1,335.00
4,385.00
320.00
2,170.00
8,785.00
4,703,548.94

นำงบุษยมำส สุนทรเต็ม

เงินบกศ.

นำยเอกลักษณ์ หำดสุด

เงินอุดหนุนฯ
เงินบกศ.
เงินบกศ.

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอกันตัง

เงินอุดหนุนฯ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)

เงินอุดหนุนฯ

บริษทั แอดวำนซ์ เน็ทเวอร์ด จำกัด

เงินกิจกรรมพัฒนำฯ

กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำกันตัง

เงินอุดหนุนฯ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน
ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน
ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน
ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน
ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน
ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงินอุดหนุนฯ

เงินอุดหนุนฯ
เงินอุดหนุนฯ
เงินอุดหนุนฯ
เงินอุดหนุนฯ
เงินอุดหนุนฯ

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2562

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน
พฤศจิกำยน

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

26

รำยกำร
ยอดยกมำ

บจ.31/63
บจ.32/63

ค่ำกระดำษโฟโต้, กระดำษกำร์ดสี 180 แกรม
ค่ำน้ำยำ Anti A-B, สำลีกอ้ นเล็ก, แอลกอฮอล์ 70% ฯลฯ

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

4,703,548.94

4,060.00 ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน
2,940.00 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ธรรมคลีนิค

เงินอุดหนุนฯ
เงินอุดหนุนฯ

บจ.33/63
บจ.34/63
บจ.35/63
บจ.36/63
บจ.37/63
บจ.38/63
บจ.39/63
29 บค.25-33/63
บค.34/63
บค.35-44/63

ค่ำกรรไกร 7 นิ้ว, ใบมีดโกน, ฟิวเจอร์บอร์ด, กำวสองหน้ำบำง ฯลฯ
ค่ำขนมยูโร่เค้ก, ขนมปังป๊บเล็ก
ค่ำผ้ำเวทลุคสีขำว สีแดงและสีดำ
ค่ำภู่กนั กลม เบอร์ 12, สีโปรเตอร์ จิตรกรน้อย, ดินสอ EE
ค่ำสำย HDMI 5cm version 2.0 20 เส้น
ค่ำกระดำษถ่ำยเอกสำร 80 แกรม และ 70 แกรม
ค่ำโทรทัศน์ 55 นิ้ว LED และขำแขวนโทรทัศน์
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนพฤศจิกำยน
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนพฤศจิกำยน
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนพฤศจิกำยน

บจ.40/63
บจ.41/63
บจ.42/63

ค่ำประกันตนสมทบส่วนนำยจ้ำง
ค่ำประกันตนสมทบส่วนลูกจ้ำง
นำส่งเงินหักภำษี ณ ที่จ่ำย
รวม/ยอดไป

.................................................ผู้ลงบัญชี
(นำงสำวศิรำธร ทองฤทธิ์)

..................................................ผู้ตรวจสอบ
(นำยสุนทร เพ็ชร์พรำว)

3,015.00
1,020.00
7,336.00
3,330.00
9,800.00
50,930.00
98,901.00
67,240.00
11,920.00
161,308.00
8,126.00
8,126.00
854.13
5,142,455.07

ร้ำนค้ำสวัสดิกำร ร.ร.กันตังพิทยำกร

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนลิ้มง่วนลุ้ง

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสิริรัตน์

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนฟิวเจอร์ ไอที

เงินวิทย์-คณิต

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงินหนังสือเรียน

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด พัทลุงกำรไฟฟ้ำ (1994)

เงินบกศ.
เงินบกศ.

นำยศิลป์ณรงค์ สินฝำด

เงินบกศ.
เงินบกศ.
เงินบกศ
เงินประกันสังคม

กรมสรรพำกร กันตัง

เงินภำษี

................................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นำยภิญโญ จินตนปัญญำ)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2562
เดือน
ธันวำคม

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

2
4 บค.45/63
บค.46/63
9 บค.47/63

ยอดยกมำ
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำงสำววรำรัตน์ บุปผำ นำนร.แข่งคำคม

ค่ำตอบแทนวิทยำกรสอนว่ำยน้ำ ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2562

บจ.43/63
บจ.44/63

ค่ำน้ำประปำ เดือนธันวำคม 2562
ค่ำไฟฟ้ำ เดือนพฤศจิกำยน 2562

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

5,142,455.07

288,570.00
15,700.00 นำงสำววรำรัตน์ บุปผำ
4,600.00 นำยโชคชัย แพร่ธนำเรือง
214.00 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำกันตัง
144,986.42 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอกันตัง

อุปกรณ์กำรเรียน
อุดหนุนฯ
บกศ.
อุดหนุนฯ
อุดหนุนฯ

20

บจ.45/63
บจ.46/63
บจ.47/63
บจ.48/63
บจ.49/63
บจ.50/63
บจ.51/63
บจ.52/63
บจ.53/63
บจ.54/63
บจ.55/63
บจ.56/63

24

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ Internet เดือนพฤศจิกำยน
ค่ำประกันรถยนต์ ทะเบียน นข 2268 ตง
ค่ำพรบ.รถยนต์ ทะเบียน นข 2268 ตง
ค่ำตูบ้ ำนเลื่อนผสม 3 ฟุต รุ่น LKAS-301
ค่ำขั้วยำงกันน้ำ, หลอดไฟ LED, จอบด้ำมเหล็ก, เต้ำรับเสียบขำกลม ฯลฯ

ค่ำเช็คระยะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน นข2268 ตง
ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลำคม 2562
ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2562
ค่ำซ่อมลำโพงขยำย NPE CA-500
ค่ำสำมทำง ข้องอ ข้อลด ต่อตรง PVC, กำวท่อน้ำไทย 500 กรัม ฯลฯ

ค่ำป้ำยไวนิลพระบรมฉำลำลักษณ์
ค่ำพำนพุม่ เบอร์ 5 จำนวน 4 คู่
รวม/ยอดไป

1,723.50
26,329.49
2,203.13
28,500.00
17,704.70
2,694.80
26,916.60
34,029.50
780.00
4,623.00
446.00
6,000.00
5,748,476.21

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)

อุดหนุนฯ

บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)

อุดหนุนฯ

บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)

อุดหนุนฯ

หจก. บิก๊ โฮมเฟอร์นิเจอร์พำร์คมอลล์

อุดหนุนฯ

บริษัท ท่ำน้ำวัสดุกอ่ สร้ำง จำกัด

อุดหนุนฯ

บริษัท โตโยต้ำเมืองตรัง ผูจ้ ัดจำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด

อุดหนุนฯ

บริษัท ตรังจังหวัดพำณิชย์ จำกัด

อุดหนุนฯ

บริษัท ตรังจังหวัดพำณิชย์ จำกัด

อุดหนุนฯ

ร้ำนนงซำวด์

อุดหนุนฯ

ร้ำนดิลักษณ์

อุดหนุนฯ

ร้ำนพัทธดนย์ ทำป้ำย

อุดหนุนฯ

หจก. สิริบรรณสรรพสินค้ำ

อุดหนุนฯ

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
พ.ศ.2562
เดือน

ใบสำคัญเลขที่
ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

ธันวำคม

ยอดยกมำ
24
บจ.57/63
26 บค.48/63
บค.49/63
บค.50/63
27 บค.51-59/63
บค.60/63
บค.61-70/63
บค.71/63
บจ.58/63

ค่ำจ้ำงซ่อมแซมประตูทำงเข้ำประตู 2 พร้อมเปลี่ยนล้อ
จ่ำยในโครงกำรหมำกกระดำนสัมพันธ์กนั ตังพิทยำกร
จ่ำยในโครงกำรนำนร. ม.6 ทัศนศึกษำ
ค่ำเบี้ยเลีย้ งครูในกำรกำกับดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ ม.6

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนธันวำคม
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนธันวำคม
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนธันวำคม
จ่ำยเงินบริจำคทุนกำรศึกษำ
ค่ำประกันตนสมทบส่วนลูกจ้ำง

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

5,748,476.21

2,000.00
124,900.00
46,000.00
3,600.00
67,240.00
11,920.00
174,020.00
26,000.00
8,285.00

นำยสันติ คงนคร

อุดหนุนฯ

นำยปิยะวัฒน์ รักรำวี

เงินกิจกรรมพัฒนำ

นำยวิสุทธิ์ จันทร์โถ

เงินกิจกรรมพัฒนำ

นำยวิสุทธิ์ จันทร์โถ

อุดหนุนฯ
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ

นำงกรกต ลำวเพ็ชร์

เงินบริจำค
เงินประกันสังคม

บจ.59/63
บจ.60/63

ค่ำประกันตนสมทบส่วนนำยจ้ำง
ค่ำต่อเติมรำงระบำยน้ำรูปตัว v ขนำด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

เงิน บกศ
เงินบกศ.

6,283,501.21

รวม/ยอดไป

.................................................ผู้ลงบัญชี
(นำงสำวศิรำธร ทองฤทธิ์)

8,285.00
62,775.00 ร้ำนสำมสมอ คอนสตักชั่น

..................................................ผู้ตรวจสอบ
(นำยสุนทร เพ็ชร์พรำว)

................................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นำยภิญโญ จินตนปัญญำ)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2563
เดือน

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

มกรำคม

ยอดยกมำ
6
8 บค.72/63
บค.73/63
บค.74/63
9
10 บค.75/63
15
21 บค.76/63
บค.77/63

บจ.61-64/63

นำส่งเงินหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำยปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์ ร่วมกิจกรรม PLC

ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำยปิยะวัฒน์ รักรำวี นำนร.แข่ง A-Math
ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำงวิชชุดำ เหล่ำตระกูลงำม นำนร.เข้ำค่ำย

บจ.65/63
บจ.66/63

ค่ำน้ำประปำ ประจำเดือนมกรำคม 2563
นำส่งเงินประกันสัญญำ เลขที่ 1/2563 รำยกำรก่อสร้ำงถนน
จ่ำยเงินบริจำคทุนกำรศึกษำ

บจ.67/63

ค่ำไฟฟ้ำ เดือนธันวำคม 2562
ค่ำเช่ำเหมำรถทัวร์ รับ-ส่งนร.แข่งศิลปหัตถกรรม จ.นครศรีฯ
ค่ำเช่ำเหมำรถทัวร์ รับ-ส่งนร.แข่งศิลปหัตถกรรม จ.นครศรีฯ

บจ.68/63
บจ.69/63

ค่ำซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นโรงอำหำร
ค่ำทำและติดตัง้ บอร์ดพร้อมโครงอลูมิเนียม ขนำด 124X248 ซม.

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

6,283,501.21

2,849.03
4,200.00
18,930.00
35,650.00
214.00
20,000.00
15,000.00
133,852.05
13,000.00
7,500.00
13,700.00
54,900.00

กรมสรรพำกร กันตัง

เงินภำษี

นำยปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

เงินอุดหนุนฯ

นำยปิยะวัฒน์ รักรำวี

เงินอุดหนุนฯ

นำงวิชชุดำ เหล่ำตระกูลงำม

เงินอุดหนุนฯ

กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำกันตัง

เงินอุดหนุนฯ

สพม.13
นำงกรกต ลำวเพ็ชร์
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอกันตัง

เงินประกันสัญญำ
เงินบริจำค
เงินอุดหนุนฯ

นำยธนวรรธน์ หวังจิ

เงินกิจกรรมพัฒนำ

นำงสำวบุปผำ จันทร์สว่ำง

เงินกิจกรรมพัฒนำ

ร้ำน เบ้นซ์ ออโต้ แอร์
ร้ำนลูกไก่กำรกระจกและอลูมิเนียม

เงิน บกศ

บจ.70/63
บจ.71/63
บจ.72/63
บจ.73/63
บจ.74/63

ค่ำกระดำษร้อยปอนด์, ปำกกำตัดเส้น, สีไม้ระบำยน้ำ, กระดำษแข็ง ฯลฯ

ค่ำไส้ปนื กำว, กระดำษกำร์ดขำว 180 แกรม, ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ
ค่ำไส้ปืนกำว, สีโปสเตอร์ ซำกุระ, กำว TOA 32 ออนซ์, สีน้ำเพนเทล 12 สี

ค่ำจ้ำงปรับซ่อมกล้องวงจรปิด
ค่ำหมึกเติม Cannon
รวม/ยอดไป

2,544.00
1,615.00
3,090.00
1,605.00
480.00
6,612,630.29

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงิน บกศ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงิน บกศ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงิน บกศ

หจก. พีเอส เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น (สำนักงำนใหญ่)

เงิน บกศ

ร้ำนกันตัง คอมพิวเตอร์

เงิน บกศ

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2563

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

มกรำคม

ยอดยกมำ
21

บจ.75/63
บจ.76/63
บจ.77/63

24 บค.78/63

ค่ำสติกเกอร์โฟมบอร์ด ขนำด 2.40X0.60 เมตร 2 ชิ้น
ค่ำจ้ำงซ่อมแซมระบบบ่อบำดำลหลังอำคำรเรียน 3
ค่ำกระดำษถ่ำยเอกสำร 70 แกรม 472 รีม
จ่ำยในโครงกำรนำนร. ม.4 ทัศนศึกษำ (ค่ำเช่ำเหมำรถทัวร์)

บจ.78/63
บจ.79/63
บจ.80/63
บจ.81/63
บจ.82/63
บจ.83/63
บจ.84/63
บจ.85/63
บค.79/63

ค่ำสำยคล้องคอ และป้ำนแขวนคอ ขนำด 11X17 ซม.
ค่ำครอสเวิร์ดเกมรุ่นทั่วไป พรีเมี่ยมไม้ 2 ชุด
ค่ำกระดำษโฟโต้ 180 แกรม 2 ห่อ
ค่ำกำว 2 หน้ำหนำ, ผ้ำเทปติดสันหนังสือ , กระดษำโฟโต้ 180 แกรม ฯลฯ

ค่ำกระดำษร้อยปอนด์แผ่นใหญ่, แฟ้มกระดุม, ดินสอ 2B ฯลฯ
ค่ำกระดำนอัด 60X80 ซม. 3 ชิ้น
ค่ำปลอกแขน 1 โหล
ค่ำเชือกใยยักษ์, ถุงมือขำว, ไม้ไผ่
ค่ำไม้ไผ่ 95 ลำ

บจ.86-87/63
บจ.88/63

ค่ำเข้ำเล่มอัดกำวเอกสำร 16 เล่ม
ค่ำเข้ำเล่มอัดกำวเอกสำร 10 เล่ม

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

6,612,630.29

1,872.00
7,490.00
44,840.00
48,000.00
2,700.00
3,200.00
700.00
1,960.00
1,275.00
150.00
200.00
417.00
1,900.00
640.00
350.00

ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ จี เซน

เงิน บกศ

หจก. แมกเนติก

เงิน บกศ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงิน บกศ

นำงสำวบุปผำ จันทร์สว่ำง

เงิน บกศ

หจก. นำวิทยำ สำนักงำนใหญ่

เงิน บกศ

ร้ำนเจริญวิทย์

เงิน บกศ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงิน บกศ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงิน บกศ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงิน บกศ

บริษัท พีที ตรัง จำกัด

เงิน บกศ

ร้ำนไทยพำณิช

เงิน บกศ

ร้ำนธนำสินตรัง

เงิน บกศ

นำงยุพนิ เหล่ำตระกูลงำม

เงิน บกศ

ร้ำน เอ พี ศิลป์วิทยำ

เงิน บกศ

ร้ำน พีปอ ก็อปปี้

เงิน บกศ

บจ.89/63
บจ.90/63

400.00 ร้ำน เอ พี ศิลป์วิทยำ
2,500.00 ร้ำนจิม๋ แฟนซี
6,731,224.29

ค่ำเข้ำเล่มอัดกำวเอกสำร 5 เล่ม
ค่ำเช่ำชุดและเครื่องประดับ
รวม/ยอดไป

เงิน บกศ
เงิน บกศ

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2563
เดือน

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

มกรำคม

ยอดยกมำ
24 บค.80/63

28
29 บค.81/63
บค.82/63
31 บค.83-92/63
บค.93/63

ค่ำฉำกพืน้ หลัง, โครงไม้ไผ่ ผ้ำ กระดำษประกอบเป็นเรือ หอคอยและโคมลอย

บจ.91/63
บจ.92/63
บจ.93/63
บจ.94/63

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ Internet เดือนธันวำคม 2562
จ่ำยค่ำธรรมเนียมขออยูต่ อ่ ของ Mrs. Emelie Wooden
จ่ำยค่ำกองทุนเงินทดแทนเงินสมทบ ประจำปี 2563
นำส่งรำยได้แผ่นดิน
จ่ำยในโครงกำรนำนร. ม.5 ทัศนศึกษำ (ค่ำเช่ำเหมำรถทัวร์)
จ่ำยในโครงกำรนำนร. ม.5 ทัศนศึกษำ (ค่ำอำหำรว่ำง)
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนมกรำคม
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนมกรำคม

บค.94-102/63

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนมกรำคม

บจ.95/63
บจ.96/63
บจ.97-100/63

ค่ำประกันตนสมทบส่วนลูกจ้ำง
ค่ำประกันตนสมทบส่วนนำยจ้ำง
นำส่งเงินหักภำษี ณ ที่จ่ำย
รวม/ยอดไป

.................................................ผู้ลงบัญชี
(นำงสำวศิรำธร ทองฤทธิ์)

..................................................ผู้ตรวจสอบ
(นำยสุนทร เพ็ชร์พรำว)

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

6,731,224.29

2,500.00
1,697.56
4,900.00
3,980.00
5,117.20
40,000.00
2,600.00
174,020.00
11,920.00
67,240.00
8,285.00
8,285.00
2,241.17

ว่ำที่ร้อยตรีหญิงพัชรี รักสะอำด

เงิน บกศ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)

เงินอุดหนุนฯ

สำนักงำนจัดหำงำน จ.ตรัง

เงินบกศ.
เงินบกศ

สพม.13

เงินรำยได้แผ่นดิน

นำงสำวบุปผำ จันทร์สว่ำง

เงินกิจกรรมพัฒนำฯ

นำงศมณีย์ จำกระโนด

เงินกิจกรรมพัฒนำฯ
เงินบกศ
เงินบกศ
เงินบกศ
เงินประกันสังคม
เงินบกศ

กรมสรรพำกร กันตัง

เงินภำษี

7,064,010.22
................................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นำยภิญโญ จินตนปัญญำ)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2563

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

กุมภำพันธ์

ยอดยกมำ
5 บค.103/63
บค.104/63

ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำงสำยพิน ปรังพันธ์
ค่ำอำหำรกิจกรรมวันครู

บจ.101/63
บค.105/63
6

ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.ผิวจรำจร
ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำงสำวสุนิสำ อุดมศักดิ์

บจ.102/63
บจ.103/63
บจ.104/63
บจ.105/63
บจ.106/63
บจ.107/63
บจ.108/63
บจ.109/63
บค.106/63
บค.107/63

ค่ำตัวแปลงไฟ, จอ LED, USB Keyboard, น้ำยำทำควำมสะอำด ฯลฯ

ค่ำสำย HDMI ยำว 3, 5 10, 15 และ 20 เมตร
ค่ำซ่อมเมนบอร์ด All in one HP Pavillian 23
ค่ำกระดำษฟลิบชำร์ท ขนำด 55X80 นิ้ว
ค่ำตลับหมึก Canon 810 ดำและ 811 สี
ค่ำเข้ำเล่มเอกสำรแบบเคลือบ 88 เล่ม
ค่ำน้ำหมึกเติม Canon GI 790
ค่ำกระดำษถ่ำยเอกสำร 70 แกรม 400 รีม
ค่ำแรงงำนปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำอำคำรโรงเรียน
ค่ำเช่ำเหมำรถทัวร์ปรับอำกำศรับส่งนร.กิจกรรม To Be Number 1

บจ.110/63
บจ.111/63
บจ.112/63

ค่ำปพ.5 ระดับม.ปลำยและม.ต้น 2,000 เล่ม
ค่ำตูช้ ่วยสอน ขนำด 12 นิ้ว Music DJ M20V
ค่ำ Adaptor 2000mA
รวม/ยอดไป

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

7,064,010.22

109,140.00
12,500.00
400,000.00
11,908.00
38,118.00
9,890.00
3,200.00
3,801.90
1,600.00
3,520.00
1,200.00
38,000.00
3,720.00
4,000.00
36,000.00
9,800.00
250.00
7,750,658.12

เงิน บกศ

นำงหนูจีบ ศรีของ

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสำมสมอ คอนสตรักชั่น

เงินอุดหนุนฯ
เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนฟิวเจอร์ ไอที

เงิน บกศ

ร้ำนฟิวเจอร์ ไอที

เงิน บกศ

ร้ำนฟิวเจอร์ ไอที

เงิน บกศ

บริษทั บีทเู อส จำกัด (สำขำโรบินสัน ตรัง)

เงิน บกศ

ร้ำนเขื่อนเพชรคอมพิวเตอร์

ค่ำหนังสือ

ร้ำนถ่ำยเอกสำร

ค่ำหนังสือ

ร้ำนฟิวเจอร์ ไอที

ค่ำหนังสือ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

ค่ำหนังสือ

นำยวิชัย เกำะเกตุ

เงินอุดหนุนฯ

นำยกฤษณ์ โสมนิล

เงินอุดหนุนฯ

บริษัท เอสพริ้น (2004) จำกัด

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนนงค์ซำวด์

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนฟิวเจอร์ ไอที

เงินอุดหนุนฯ

ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2563

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

กุมภำพันธ์

ยอดยกมำ
6

บจ.113/63
บจ.114/63
บจ.115/63
บจ.116/63
บจ.117/63
บจ.118/63
บจ.119/63
บจ.120/63
บจ.121/63
บจ.122/63
บจ.123/63
บจ.124/63
บจ.125/63
บค.108-110/63

ค่ำกำวลำเท็กซ์, คลิปดำ, แฟ้มเจำะ, สก็อตเทปใส, ยำงวง, อะไหล่แฟ้ม

ค่ำป้ำยไวนิล MOU ขนำด 2X3 เมตร 1 ผืน
ค่ำป้ำยโฟมบอร์ด ขนำด 1.2X2.4 เมตร 2 ชิ้น
ค่ำป้ำยโฟมบอร์ด ขนำด 1.2X2.4 เมตร 2 ชิ้น
ค่ำป้ำยโฟมบอร์ด ขนำด 0.6X2.4 เมตร 2 ชิ้น
ค่ำป้ำยไวนิล จำนวน 6 ผืน
ค่ำป้ำยไวนิล จำนวน 10 ผืนและป้ำยสแตนดีโ้ ฟมบอร์ด 1 ชิ้น
ค่ำป้ำยไวนิล จำนวน 7 ผืน
ค่ำป้ำยโฟมบอร์ดและป้ำยไวนิล
ค่ำสติกเกอร์ ขนำด 1.23X1.52 เมตร
ค่ำพำรำเซตำมอล, เกลือแร่, ผ้ำทำแผล, ยำธำตุน้ำขำว, เบตำดีน ฯลฯ
ค่ำคึมปำกจิง้ จก, สีสเปรย์, ตะปูกลม, แปรงทำสี, เชือก, ท่อโพลี ฯลฯ

ค่ำบอร์ด Kidbright และ Arduino RFID Learning kit
ค่ำตอบแทนวิทยำกรและค่ำพำหนะ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ม.3

7 บค.111-112/63
17 บค.113/63

ค่ำตอบแทนวิทยำกรสอนว่ำยน้ำ ประจำเดือนธันวำคมและมกรำคม
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 69 ระดับชำติ (ภำคใต้)

บจ.126/63

ค่ำเช็คระยะ, น้ำมันเครือ่ งยนต์ดีเซล, ไส้กรองเครือ่ งปรับอำกำศ ฯลฯ

รวม/ยอดไป

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

7,750,658.12

791.00
600.00
2,304.00
3,600.00
1,800.00
1,904.00
2,300.00
568.00
668.00
560.00
4,990.00
1,454.00
42,000.00
40,000.00
4,800.00
62,780.00
6,190.49
7,927,967.61

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนนโมดีไซด์

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนนโมดีไซด์

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนนโมดีไซด์

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนนโมดีไซด์

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนนโมดีไซด์

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนนโมดีไซด์

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนนโมดีไซด์

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนนโมดีไซด์

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนนโมดีไซด์

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนบ้ำนโพธิ์เภสัช

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนดิลักษณ์

เงินอุดหนุนฯ

บริษทั อำดูโน่ไทย จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

เงินอุดหนุนฯ
เงินบกศ

นำยโชคชัย แพร่ธนำเรือง
นำยมำณิตย์ คดีพศิ ำล

เงินบกศ
เงินกิจกรรมพัฒนำฯ

บริษทั โตโยต้ำเมืองตรัง ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
พ.ศ.2563
เดือน

ใบสำคัญเลขที่
ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

รำยกำร

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

กุมภำพันธ์

ยอดยกมำ
17

บจ.127/63
บจ.128/63
บจ.129/63
บจ.130/63
บจ.131/63
บจ.132/63
บจ.133/63
บจ.134/63
บจ.135/63
บจ.136/63
บจ.137/63

บค.114/63
19 บค.115/63

ค่ำเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่องและไส้กรอง, น้ำมันเครื่องยนต์ดเี ซล ฯลฯ
ค่ำเช็คระยะ, น้ำมันเครื่องยนต์ดเี ซล, น้ำกลั่น ฯลฯ
ค่ำกระดำษกำร์ดสี, สันรูด, ลวดเสียบกระดำษ, ลวดเย็บกระดำษ ฯลฯ
ค่ำไม้กวำดดอกหญ้ำ, ไม้กวำดทำงมะพร้ำว, น้ำยำถูพื้น, ไม้ถูพื้น ฯลฯ
ค่ำกระดำษกำร์ดสี, กรรไกร, ผ้ำเทปติดสัน, แปรงลบกระดำน, แผ่น CD ฯลฯ

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล B3 และแก๊สโซฮอล์ 95 91 E20)
ค่ำเปลี่ยนยำงนอก 215 70 15 M/L 4 เส้น
ค่ำพัดลมโคจร ขนำด 16 นิ้ว มิตซูบชิ ิ 15 ตัว
ค่ำเข็มขัดข้อรัดออบิท, ข้อลด PVC, ใบเจียร์, สำยน้ำดี ฯลฯ
ค่ำไขควงสลับ, ค้อนหงอน, ตะปูควงชุบ, กระดำษทรำย ฯลฯ
ค่ำข้องอ PVC, ข้อตรง PVC, ท่อโพลี, ลูกลอย ฯลฯ
จ่ำยในโครงกำรนำนร. ม.1 ทัศนศึกษำ (ค่ำเช่ำเหมำรถทัวร์)
ค่ำเบีย้ เลี้ยงและพำหนะครูคมุ นร.เข้ำค่ำยพักแรมและทัศนศึกษำ ณ สวนสยำม

บค.116-119/63

จ่ำยในโครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมและทัศนศึกษำนร. ม.2 ณ สวนสยำม

บค.120/63
บค.121/63
บค.122/63

ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำยณัฐกร อ่อนเกลี้ยง
ค่ำเบี้ยเลีย้ งครูในกำรกำกับดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ ม.5
ค่ำเบี้ยเลีย้ งครูในกำรกำกับดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ ม. 1

รวม/ยอดไป

7,927,967.61

1,533.85
2,455.12
4,885.00
19,475.00
7,422.00
33,329.50
12,800.00
26,250.00
3,130.00
4,264.00
851.00
40,000.00
7,542.00
86,850.00
16,550.00
3,600.00
3,120.00
8,202,025.08

บริษทั โตโยต้ำเมืองตรัง ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด เงินอุดหนุนฯ
บริษทั โตโยต้ำเมืองตรัง ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

เงินอุดหนุนฯ

บริษัท ตรังจังหวัดพำณิชย์

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนตรังศูนย์ล้อเซอร์วิส

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนสุภำพ-รวมช่ำง

เงินอุดหนุนฯ

ร้ำนดิลักษณ์

เงินบกศ

ร้ำนดิลักษณ์

เงินบกศ

ร้ำนดิลักษณ์

เงินบกศ

นำงสำวบุปผำ จันทร์สว่ำง

กิจกรรมพัฒนำฯ
เงินอุดหนุนฯ

นำยสุพร พำณิชกรณ์

กิจกรรมพัฒนำฯ

นำยณัฐกร อ่อนเกลี้ยง

กิจกรรมพัฒนำฯ

นำยมนัส สำเหล้

อุดหนุนฯ

นำงสำวสำยใจ กังแฮ

อุดหนุนฯ

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
พ.ศ.2563
เดือน

ใบสำคัญเลขที่
ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

กุมภำพันธ์

ยอดยกมำ
19 บค.123/63

ค่ำเบี้ยเลีย้ งครูในกำรกำกับดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ ม.4

บจ.138/63

ค่ำไฟฟ้ำ เดือนมกรำคม 2563

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

8,202,025.08

3,360.00 นำยสำมำรถ กังแฮ
146,186.41 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอกันตัง

อุดหนุนฯ
อุดหนุนฯ

บจ.139/63
บค.129-145/63

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนปัจจัยพืน้ ฐำนนักเรียนยำกจน ภำคเรียนที่ 2/62

บจ.140/63
บจ.141-144/63
บจ.145/63
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ค่ำน้ำประปำ ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2563

บค.146/63

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ Internet เดือนมกรำคม 2563
นำส่งเงินหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ค่ำก่อสร้ำงบันได 3 ชุด ขอบกัน้ ดินและเทพืน้ ถนน ขนำด 3X5.5X0.15 ม.

ค่ำจ้ำงต่อเติมโครงเหล็กต้นไม้ จำนวน 3 ชุด

28 บค.147-155/63

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนกุมภำพันธ์

บค.156-170/63

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนกุมภำพันธ์

บค.171/63

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนกุมภำพันธ์

บจ.146/63
บจ.147/63

ค่ำประกันตนสมทบส่วนลูกจ้ำง
ค่ำประกันตนสมทบส่วนนำยจ้ำง

กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำกันตัง

อุดหนุนฯ
ปัจจัยพืน้ ฐำน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)

อุดหนุนฯ

กรมสรรพำกร กันตัง

เงินภำษี

ร้ำนสำมสมอ คอนสตรักชั่น

อุดหนุนฯ

นำยขำว จิตรขวัญ

อุดหนุนฯ
เงินบกศ
เงินบกศ
เงินบกศ
ประกันสังคม
เงินบกศ

9,024,851.76

รวม/ยอดไป

.................................................ผู้ลงบัญชี
(นำงสำวศิรำธร ทองฤทธิ์)

214.00
282,000.00
1,774.86
6,541.41
85,000.00
28,000.00
67,240.00
174,020.00
11,920.00
8,285.00
8,285.00

..................................................ผู้ตรวจสอบ
(นำยสุนทร เพ็ชร์พรำว)

................................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นำยภิญโญ จินตนปัญญำ)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
พ.ศ.2563
เดือน

ใบสำคัญเลขที่
ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

มีนำคม

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

รำยกำร
ยอดยกมำ

3 บค.172/63
บค.173/63
บค.174/63
บค.175/63
5 บค.176/63

ค่ำเช่ำรถทัวร์รับ-ส่งนร.เข้ำร่วมกิจกรรมคำรำวำนวิทยำศำสตร์ อพวช.

จ่ำยในโครงกำรนำนร. ม.3 ทัศนศึกษำ (ค่ำเช่ำเหมำรถทัวร์)
จ่ำยในโครงกำรนำนร. ม.3 ทัศนศึกษำ (ค่ำอำหำรว่ำง)
ค่ำวัสดุและค่ำแรงงำนจัดทำโครงหลังคำโรงจอดรถบัส
ค่ำตอบแทนวิทยำกร โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ม.6

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

9,024,851.76

3,000.00
40,000.00
4,800.00
142,940.00
26,400.00

นำยธนวรรธน์ หวังจิ

เงินวิทย์-คณิต

นำงสำวบุปผำ จันทร์สว่ำง

เงินกิจกรรมพัฒนำ

นำงปริษำ สุรโชคธรำกร

เงินกิจกรรมพัฒนำ

นำยขำว จิตรขวัญ

อุดหนุนฯ
เงินกิจกรรมพัฒนำ

บค.177/63
บค.178/63
บค.179/63

ค่ำตอบแทนวิทยำกร โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ม.6
ค่ำตอบแทนวิทยำกร โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ม.6
ค่ำตอบแทนวิทยำกร โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ม.6

บจ.148-149/63 ค่ำตอบแทนวิทยำกร โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ม.6
6

บค.180-181/63

ค่ำจ้ำงครูที่มีควำมเชี่ยวชำญสำขำเฉพำะ เดือนกุมภำพันธ์

บค.182/63

ค่ำตอบแทนวิทยำกรสอนว่ำยน้ำ ประจำเดือนกุมภำพันธ์

บจ.150/63
บจ.151/63
บจ.152/63
บจ.153/63
บจ.154/63
บจ.155/63
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นำส่งเงินหักภำษี ณ ที่จ่ำย
จ่ำยเงินสมทบประจำปี 2562 เพิม่ เติม
ค่ำน้ำประปำ ประจำเดือนมีนำคม 2563
จ่ำยเงินสมทบค่ำไฟฟ้ำ เดือนกุมภำพันธ์ 2563
ค่ำไฟฟ้ำ เดือนกุมภำพันธ์ 2563
ค่ำสีน้ำเพนเทล, สีซำกุระ, ดินสอ EE, ภู่กนั
รวม/ยอดไป

3,600.00
3,600.00
6,000.00
27,286.00
10,451.00
5,000.00
1,130.00
25.00
214.00
9,500.00
132,738.79
9,040.00
9,450,576.55

นำยอดิเทพ ปรีดำศักดิ์

เงินกิจกรรมพัฒนำ

นำยสุเมธ เหล่ำตระกูลงำม

เงินกิจกรรมพัฒนำ

นำยปรเมศ ยุทธกำร

เงินกิจกรรมพัฒนำ

บริษัท อักษรปัญญำ จำกัด

เงินกิจกรรมพัฒนำ

Mr.Ralph John Malimata,

เงินบกศ

นำยโชคชัย แพร่ธนำเรือง

เงินบกศ

กรมสรรพำกร กันตัง

เงินภำษี
เงินบกศ

กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำกันตัง

อุดหนุนฯ

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอกันตัง

สมทบไฟฟ้ำ

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอกันตัง

อุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวัลย์ เครื่องเขียน

อุดหนุนฯ

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2563

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

มีนำคม

รำยกำร
ยอดยกมำ

13

บจ.156/63
บจ.157/63
บจ.158/63
บจ.159/63
บจ.160/63
บจ.161/63
บจ.162/63
บจ.163/63

ค่ำกำว 2 หน้ำ, กำวย่น, ผ้ำเทปติดสันปก, กำว UHU, กรรไกร ฯลฯ
ค่ำเครื่องคิดเลข, ผ้ำเทปติดสันหนังสือ , โพสอิท, ไส้แฟ้ม, ลวดเย็บสันปก ฯลฯ

ค่ำกระดำษคำตอบ 60 ข้อ และเครื่องเย็บกระดำษ เบอร์ 10
ค่ำลวดเย็บกระดำษเบอร์ 10, คลิปบอร์ดหนังเบอร์ 16, คลิปดำเบอร์ 110

ค่ำไม้กวำดทำงมะพร้ำวยำว และที่โกยขยะ
ค่ำกระดำษปรู๊ฟมัน, กระดำษโฟโต้, กระดำษกำร์ดสี, กำว 2 หน้ำ ฯลฯ
ค่ำสมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบ, ธง ร.10, ปำกกำน้ำมัน, ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ
ค่ำกระดำษกำร์ดสี, ผ้ำเทปติดสันปก, แฟ้มผูกเชือก, สมุดเสนอเซ็นต์

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

9,450,576.55

6,205.00
13,325.00
3,790.00
1,274.00
3,125.00
13,439.00
2,377.00
1,475.00

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

อุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

อุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

อุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

อุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

อุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

อุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

อุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

อุดหนุนฯ

บจ.164/63
บจ.165/63
บจ.166/63
บจ.167/63
บจ.168/63
บจ.169/63
บจ.170/63
บจ.171/63

ค่ำแฟ้มเจำะ, ซองน้ำตำลA4, ซองน้ำตำลขยำยข้ำง, ทะเบียนส่ง
ค่ำเน็ตปิงปอง และตำข่ำยบำสเก็ตบอลไนล่อน
ค่ำตะแกรงใส่เอกสำร, แฟ้มแขวนพลำสติก, ตรำยำงวันที่ ฯลฯ
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล B3 และแก๊สโซฮอล์ 95 91 E20)
ค่ำ Drum Sumsung MLT-R116
ค่ำถำดเมลำนิน, จำนตืน้ , ชุดกำแฟจำนรองทรงสูง, ทีค่ ว่ำจำนโครเมี่ยม ฯลฯ

ค่ำหมึก HP 85A
ค่ำหมึก Samsung D116L
รวม/ยอดไป

1,960.00
2,050.00
2,568.00
51,278.80
2,150.00
15,000.00
2,500.00
1,040.00
9,574,133.35

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

อุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

อุดหนุนฯ

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

อุดหนุนฯ

บริษทั ตรังจังหวัดพำณิชย์

อุดหนุนฯ

บริษัท เจริญพิทยำ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

อุดหนุนฯ

หจก. ตรังซัพพลำย (สำนักงำนใหญ่)

อุดหนุนฯ

บริษัท เจริญพิทยำ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

ค่ำหนังสือเรียน

บริษัท เจริญพิทยำ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

ค่ำหนังสือเรียน

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
พ.ศ.2563
เดือน
มีนำคม

ใบสำคัญเลขที่
ใบสำคัญ
ใบเสร็จ
รับเงิน (บค.)
รับเงิน (บจ.)
13
23 บค.183/63
บค.184/63
บค.185/63
บค.186/63

บจ.172/63

รำยกำร
ยอดยกมำ
ค่ำกระดำษถ่ำยเอกสำร 70 แกรม 500 รีม
ค่ำเช่ำรถทัวร์รับ-ส่งนร. ม.5/5-8 ไปวิทยำลัยสำรพัดช่ำง เดือนกุมภำพันธ์
ค่ำเช่ำรถทัวร์รับ-ส่งนร. ม.5/5-8 ไปวิทยำลัยสำรพัดช่ำง เดือนมกรำคม
ค่ำเช่ำรถทัวร์รับ-ส่งนร. ม.5/5-8 ไปวิทยำลัยสำรพัดช่ำง เดือนพฤศจิกำยน
ค่ำเช่ำรถทัวร์รับ-ส่งนร. ม.5/5-8 ไปวิทยำลัยสำรพัดช่ำง เดือนธันวำคม

บจ.173/63
บจ.174/63
บจ.175/63
บจ.176/63
บจ.177/63
บจ.178/63
บจ.179/63
บจ.180/63
บจ.181/63
บจ.182/63

ค่ำซ่อมเครื่องปริ้น EPSON L3150
ค่ำเครื่องช่วยสอน และไมล์สำย 5 เมตร
ค่ำปำกกำไวท์บอร์ด, น้ำหมึกเติมไวท์บอร์ด , กระดำษโฟโต้ ฯลฯ

ค่ำสำย Drop Wire, แคล้มพลำสติก, ท่อ PVC ฯลฯ
ค่ำชุดกีฬำ (เสื้อ, กำงเกง, ถุงเท้ำ) 50 ชุด
ค่ำหมึก TONER HP Laserjet 79A
ค่ำหมึก Brother รุ่น LC 40BK
ค่ำหมึก HP83A และหมึก EPSON
ค่ำสำยกีตำ้ ร์ไฟฟ้ำ, สำยกีตำ้ ร์ปลีก, ลิ้นอัลโตแซ็ก ฯลฯ
ค่ำหมึกพิมพ์สำเนำ SF สีดำ RTL/HY2001/021

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

9,574,133.35

48,500.00
6,000.00
10,000.00
10,000.00
8,000.00
1,300.00
6,250.00
5,820.00
3,584.50
15,400.00
2,500.00
1,100.00
13,150.00
16,150.00
10,165.00

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

ค่ำหนังสือเรียน

นำยธนวรรธน์ หวังจิ

เงิน บกศ

นำยธนวรรธน์ หวังจิ

เงิน บกศ

นำยธนวรรธน์ หวังจิ

เงิน บกศ

นำยธนวรรธน์ หวังจิ

เงิน บกศ

หจก. ตรังซัพพลำย (สำนักงำนใหญ่)

เงิน บกศ

หจก. ตรังซัพพลำย (สำนักงำนใหญ่)

เงิน บกศ

ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน

เงิน บกศ

หจก. พีเอสเน็ตเวิร์ค โซลูชนั่ (สำนักงำนใหญ่)

เงิน บกศ

ร้ำนบังชมสปอร์ต

กิจกรรมพัฒนำฯ

หจก. ตรังซัพพลำย (สำนักงำนใหญ่)

ค่ำหนังสือ

หจก. ตรังซัพพลำย (สำนักงำนใหญ่)

ค่ำหนังสือ

หจก. ตรังซัพพลำย (สำนักงำนใหญ่)

ค่ำหนังสือ

ร้ำนวำทิตรัตน์กำรดนตรี

ค่ำหนังสือ

บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ค่ำหนังสือ

บจ.183/63
บจ.184/63

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล B3 และแก๊สโซฮอล์ 95 E20)
ค่ำพัดลมติดฝำผนัง ขนำด 22 นิ้ว 3 ตัว
รวม/ยอดไป

38,032.00
6,900.00
9,776,984.85

บริษทั ตรังจังหวัดพำณิชย์

อุดหนุน

หจก. ตรังซัพพลำย (สำนักงำนใหญ่)

อุดหนุน

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2563

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

มีนำคม

ยอดยกมำ
25

บจ.185/63

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ Internet เดือนกุมภำพันธ์ 2563

บจ.186-190/63

นำส่งเงินหักภำษี ณ ที่จ่ำย

31 บค.187-195/63

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนมีนำคม

บค.196-203/63

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนมีนำคม

บค.204/63

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนมีนำคม

รวม/ยอดไป

.................................................ผู้ลงบัญชี
(นำงสำวศิรำธร ทองฤทธิ์)

..................................................ผู้ตรวจสอบ
(นำยสุนทร เพ็ชร์พรำว)

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

9,776,984.85

1,667.40
4,767.02
67,240.00
120,020.00
11,920.00

บริษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน)

อุดหนุน

กรมสรรพำกร กันตัง

เงินภำษี
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ

9,982,599.27
................................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นำยภิญโญ จินตนปัญญำ)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
พ.ศ.2563
เดือน

ใบสำคัญเลขที่
ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

เมษำยน

ยอดยกมำ
20
บจ.191/63
30 บค.205-213/63

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนเมษำยน
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนเมษำยน

บค.220/63

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนเมษำยน

รวม/ยอดไป

.................................................ผู้ลงบัญชี
(นำงสำวศิรำธร ทองฤทธิ์)

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

9,982,599.27

79,187.02
67,240.00
71,520.00
11,920.00

ค่ำไฟฟ้ำ เดือนมีนำคม 2563

บค.214-219/63

จำนวนเงิน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอกันตัง

อุดหนุน
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ

10,212,466.29

..................................................ผู้ตรวจสอบ
(นำยสุนทร เพ็ชร์พรำว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563

................................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นำยภิญโญ จินตนปัญญำ)

พ.ศ.2563

ใบสำคัญเลขที่
ใบสำคัญ
ใบเสร็จ
รับเงิน (บค.)
รับเงิน (บจ.)

เดือน
พฤษภำคม

รำยกำร
ยอดยกมำ

5
12
15

บจ.192/63
บจ.193/63
บจ.194/63
บจ.195/63
บจ.196/63
บจ.197-198/63
บจ.199/63
บจ.200-203/63

22
25
บค.221/63

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ เดือนพฤศจิกำยน 2562 - เดือนกุมภำพันธ์ 2563
ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำยภิญโญ จินตนปัญญำ (ติดตำมงปม. สพฐ.)

บจ.204/63
บค.222/63
บค.223/63
29

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ Internet เดือนมีนำคม 2563
ค่ำน้ำประปำ ประจำเดือนเมษำยน 2563
ค่ำไฟฟ้ำ เดือนเมษำยน 2563
จ่ำยเงินสมทบค่ำไฟฟ้ำ เดือนเมษำยน 2563
ค่ำน้ำประปำ ประจำเดือนพฤษภำคม 2563
ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน งำนบุผนังกัน้ ห้อง
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ Internet เดือนเมษำยน 2563

ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำยภิญโญ จินตนปัญญำ (ประชุมสัมมนำ สบมท.)
ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำยภิญโญ จินตนปัญญำ (รับโล่กล้ำแผ่นดิน)
ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของนำยสุรเชษฐ สองรักษ์ (ประชุม To Be Number1)

บจ.205-206/63
บค.224-232/63
บค.233-240/63

บค.241/63

.................................................ผู้ลงบัญชี
(นำงสำวศิรำธร ทองฤทธิ์)

นำส่งเงินหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนพฤษภำคม
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนพฤษภำคม
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนพฤษภำคม
รวม/ยอดไป

..................................................ผู้ตรวจสอบ
(นำยสุนทร เพ็ชร์พรำว)

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

10,212,466.29

1,553.43

บริษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน)

214.00 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำกันตัง

29,950.01
2,000.00
209.19
63,000.00
1,526.89
22,800.00
3,195.00
1,200.00
11,320.00
5,049.80
628.79
67,240.00
101,520.00
11,920.00

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอกันตัง
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอกันตัง
กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำกันตัง
นำยกฤดำ ชมชื่น
บริษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน)
บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

10,535,793.40

................................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นำยภิญโญ จินตนปัญญำ)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
พ.ศ.2563
เดือน

ใบสำคัญเลขที่
ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

มิถุนำยน

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

รำยกำร
ยอดยกมำ

19 บค.242/63

จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมทักษะควำมเป็นเลิศทำงด้ำนนำฏศิลป์และศิลปะ

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

10,535,793.40

200,000.00

เงินกิจกรรมพัฒนำ

23

บจ.207/63
บจ.208/63
บจ.209/63
บจ.210-211/63
บจ.212-213/63
บจ.214/63
บจ.215/63
บจ.216/63
บจ.217/63
บจ.218/63
บจ.219/63
บจ.220/63
บจ.221/63
บจ.222-223/63
บจ.224/63
บจ.225/63

24
25

26

ค่ำไฟฟ้ำ เดือนพฤษภำคม 2563
ค่ำน้ำประปำ ประจำเดือนมิถุนำยน 2563
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ Internet เดือนเมษำยน 2563
ค่ำประกันภัยรถยนต์และ พ.ร.บ. ทะเบียน นข1078
ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำร
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล B3 และแก๊สโซฮอล์ 95 E20)
ค่ำเข้ำเล่มสันกำวเอกสำร 5 เล่ม
ค่ำถอด/ใส่/ซ่อม/แก้/ล้ำง ไดสตำร์ท และเปลี่ยนสะพำนไฟ
ค่ำยำงเปอร์เซ็นต์ 215/70/15
ค่ำหม้อแบตเตอร์รี่ NX120L
ค่ำหมึก EPSON สีดำ, น้ำเงิน, แดง, เหลือง
ค่ำกระดำษถ่ำยเอกสำร 70 แกรม 300 รีม
ค่ำแอลกอฮอล์เจล 250 ml. 12 ขวด
ค่ำป้ำยไวนิล, โฟมบอร์ดตรำโรงเรียน, เกียรติบตั ร A4 ฯลฯ
ค่ำก๊อกน้ำ Sunwa, หลอดไฟ LED NPV และขั้วยำงกันน้ำ
ค่ำแป๊บประปำ, เหล็กแบน, ลูกปืน ฯลฯ
รวม/ยอดไป

68,676.80 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอกันตัง
209.19 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำกันตัง
1,529.03 บริษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน)
18,334.45 บริษทั โตโยต้ำเมืองตรัง จำกัด
2,176.00 ร้ำนถ่ำยเอกสำร
9,839.30 บริษทั ตรังจังหวัดพำณิชย์
200.00 ร้ำนเอ.พี.ศิลป์วทิ ยำ
1,180.00 ร้ำนเชิดชัย ไดนำโม
1,000.00 ร้ำนพงษ์พนั ธุ์ ยำงยนต์
2,900.00 ร้ำนดิลักษณ์
7,250.00 บริษัท เจริญพิทยำ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
29,100.00 ร้ำนสิริวลั ย์ เครื่องเขียน
1,560.00 ร้ำนเจษฎำพรเคมีภัณฑ์
10,333.00 ร้ำนนโมดีไซน์
3,447.00 บริษทั ท่ำน้ำวัสดุกอ่ สร้ำง
1,627.00 บริษทั ท่ำน้ำวัสดุกอ่ สร้ำง

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ

10,895,155.17

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2563

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

มิถุนำยน

ยอดยกมำ
26

บจ.226/63
บจ.227/63
บจ.228/63
บจ.229/63

ค่ำข้องอ, สำมทำง, ท่อ PVC ฯลฯ
ค่ำกล่องเหล็ก, แป๊ปประปำ, เหล็กเส้น, ไม้อดั ฯลฯ
ค่ำปูนเสือ, ปูนเสือมอต่ำฉำบ ฯลฯ
ค่ำกำวมหำอุด และปูนเสือ

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

10,895,155.17

178.00
10,030.00
500.00
315.00

บริษทั ท่ำน้ำวัสดุกอ่ สร้ำง

เงิน บกศ

บริษทั ท่ำน้ำวัสดุกอ่ สร้ำง

เงิน บกศ

บริษทั ท่ำน้ำวัสดุกอ่ สร้ำง

เงิน บกศ

บริษทั ท่ำน้ำวัสดุกอ่ สร้ำง

เงิน บกศ

บจ.230/63
บจ.231/63
บจ.232/63
บจ.233/63
บจ.234/63
บจ.235/63
บจ.236/63
บจ.237/63
บจ.238/63
บจ.239/63

ค่ำท่อน้ำทิ้ง, ผำครอบ, แป๊ปประปำ, แปรงทำสี ฯลฯ
ค่ำกรรไกรตัดกิง่ , ลูกลอย, กำวมหำอุด ฯลฯ
ค่ำพรมเช็ดเท้ำดักฝุ่น, ผ้ำปูโต๊ะ ฯลฯ
ค่ำฝำรองนั่งพลำสติก
ค่ำต้นบำนชื่น, ดำวกระจำย, แดงซัลเวีย, พุดพิชยำ
ค่ำโต๊ะหมู่บชู ำ
ค่ำโต๊ะขนำด 29x100x100 cm.
ค่ำซักเบำะโซฟำ
ค่ำซ่อมกล้องถ่ำยรูป CANON
ค่ำสำรำนุกรม

30 บค.243-250/63

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนมิถุนำยน

บค.251-259/63

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนมิถุนำยน

บค.260/63

ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนมิถุนำยน
รวม/ยอดไป

6,024.00 บริษทั ท่ำน้ำวัสดุกอ่ สร้ำง
2,862.00 ร้ำนดิลักษณ์
2,895.00 บริษทั โฮมโปรดักส์ จำกัด มหำชน
1,019.00 บริษทั โฮมโปรดักส์ จำกัด มหำชน
800.00 ร้ำนลำนบิน ออคิด
4,700.00 นำงยุพำ ลุ้งใหญ่
4,700.00 นำงยุพำ ลุ้งใหญ่
2,000.00 ร้ำนคลีนคำร์แคร์ โลตัสตรัง
3,093.65 บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
770.00 ร้ำนเจริญวิทย์
101,520.00
67,240.00
1,192.00

เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ
เงิน บกศ

11,104,993.82

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2563

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

มิถุนำยน
30

บจ.240/63
บจ.241/63
บจ.242-245/63
บจ.246-248/63
บจ.249-251/63

จำนวนเงิน

ยอดยกมำ

11,104,993.82

ค่ำประกันตนสมทบฝ่ำยลูกจ้ำง เดือนมิถุนำยน

8,285.00
8,285.00
648.10
4,812.00
19,287.00

ค่ำประกันตนสมทบส่วนนำยจ้ำง เดือนมิถุนำยน
นำส่งเงินหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ค่ำประกันตนสมทบฝ่ำยลูกจ้ำง เดือนมีนำคม - พฤษภำคม
ค่ำประกันตนสมทบฝ่ำยนำยจ้ำง เดือนมีนำคม - พฤษภำคม

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

ค่ำประกัน
เงิน บกศ
กรมสรรพำกร กันตัง

เงินภำษี
ค่ำประกัน
เงิน บกศ

รวม/ยอดไป

.................................................ผู้ลงบัญชี
(นำงสำวศิรำธร ทองฤทธิ์)

11,146,310.92

..................................................ผู้ตรวจสอบ
(นำยสุนทร เพ็ชร์พรำว)

................................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นำยภิญโญ จินตนปัญญำ)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2563

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

กรกฎำคม

ยอดยกมำ
8 บค.261/63
9

15

ค่ำประกันตนสมทบฝ่ำยลูกจ้ำง เดือนมีนำคม - พฤษภำคม (2%)

บจ.252-254/63
บจ.255/63
บจ.256/63
บจ.257/63
บจ.258-259/63

บค.262/63
บค.263/63

ค่ำธรรมเนียมขออยูต่ อ่ ครูตำ่ งชำติ
ค่ำไฟฟ้ำ เดือนมิถุนำยน
ค่ำโทรศัพท์ เดือนพฤษภำคม
ค่ำน้ำประปำ เดือนกรกฎำคม
ค่ำ routers อินเตอร์เน็ตพร้อมติดตัง้
ค่ำแรงงำนทำอ้ำงล้ำงมือ
ค่ำแรงก่อผนังอิฐป้อมยำม, เทปูประตูเลื่อน ฯลฯ

บจ.260/63
บจ.261/63
บจ.262/63
บจ.263/63
บจ.264/63
บจ.265/63

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลง (ดีเซล B3, แก๊สโซฮอล์ 91 95)
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลง (ดีเซล B3, แก๊สโซฮอล์ 95)
ค่ำบอร์ดขำว 4 มม.
ค่ำบอร์ดขำว 4 มม.
ค่ำแรงติดตัง้ กระดำนไวท์บอร์ด
ค่ำยำงนอก ยำงในรถยนต์

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

11,146,310.92

3,473.00
9,000.00
61,499.61
481.50
209.19
172,100.00
15,000.00
11,000.00
4,876.90
5,018.70
9,450.00
12,150.00
4,750.00
41,400.00

รำยได้
สำนักงำนจัดหำงำน จ.ตรัง

รำยได้ (HUB)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอกันตัง

อุดหนุน

บ. ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

อุดหนุน

กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำกันตัง

อุดหนุน

ทีซีเอ็น เซอร์วสิ

รำยได้ (บกศ)

นำยอุดร ลำต้น

อุดหนุน

นำยอุดร ลำต้น

อุดหนุน

บ. ตรังจังหวัดพำณิชย์ จำกัด

อุดหนุน

บ. ตรังจังหวัดพำณิชย์ จำกัด

อุดหนุน

ร้ำนพรเทพ เฟอร์นิเจอร์โฮม

อุดหนุน

ร้ำนพรเทพ เฟอร์นิเจอร์โฮม

อุดหนุน

นำยกฤษดำ ชมชื่น

อุดหนุน

บ. ศิรินทร์ ยำงยนต์ จำกัด

อุดหนุน

11,496,719.82

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2563

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

กรกฎำคม

ยอดยกมำ
16

บจ.266/63
บค.264/63

21

ค่ำเดินทำงไปรำชกำรนำนักเรียนไปทัศนศึกษำ ม.3

บจ.267/63
บจ.268/63
บจ.269/63
บจ.270/63
บจ.271/63
บจ.272/63
บจ.273/63
บจ.274/63

23
บค.265/63
30

ค่ำประกันภัยและพรบ.รถยนต์
ค่ำหมึก EPSON 10 กล่อง
ค่ำปำกกำไวท์บอร์ด, หมึกเติมปำกกำ, แฟ้มเจำะ ฯลฯ
ค่ำกระดำษโฟโต้ 180 แกรม
ค่ำกระดำษฮำร์กำร์ด, กำว 2 หน้ำ, เครื่งเหลำดินสอ ฯลฯ
ค่ำสติก๊ เกอร์สะท้อนแสง
ค่ำไม้บรรทัดใส, ดินสอ2B, กระดำษกำร์ดหอม ฯลฯ
ค่ำกระดำษกำร์ดสี, กระดำษโฟโต้ 120 แกรม ฯลฯ
ค่ำโทรศัพท์ เดือนมิถุนำยน
จ่ำยเงินทุนเพือ่ สนับสนุนกำรศึกษำ

บจ.275/63
บจ.276/63
บจ.277/63

ค่ำกระดำษฮำร์กำร์ด, กระดำษสี, ลวดเย็บกระดำษ ฯลฯ
ค่ำปูนกำวเสือเขียว, คิว้ กระเบือ้ ง, ฟองน้ำ (บำง) ฯลฯ
ค่ำไม้อดั ยำง 4 มม., ไม้โครงสยำ, ไม้โครงสะเดำ ฯลฯ

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

11,496,719.82

1,382.35 บ. ทิพยประกันภัย จำกัด
3,120.00 นำงปภำภัทร ก๊กแก้ว
2,475.00 หจก.ตรังซัพพลำย
1,690.00 ร้ำนสิริวลั ย์เครื่องเขียน
700.00 ร้ำนสิริวลั ย์เครื่องเขียน
1,780.00 ร้ำนสิริวลั ย์เครื่องเขียน
290.00 ร้ำนสิริวลั ย์เครื่องเขียน
2,905.00 ร้ำนสิริวลั ย์เครื่องเขียน
3,700.00 ร้ำนสิริวลั ย์เครื่องเขียน
1,524.93 บ. ทีโอที จำกัด (มหำชน)
194,000.00 นำงกรกต ลำวเพ็ชร์
4,945.00 ร้ำนสิริวลั ย์เครื่องเขียน
14,057.00 บ. ท่ำน้ำวัสดุกอ่ สร้ำง จำกัด
28,885.00 ร้ำนศิริกลุ พำนิช (สำนักงำนใหญ่)

อุดหนุน
อุดหนุน
หนังสือเรียน
รำยได้ (บกศ)
รำยได้ (บกศ)
รำยได้ (บกศ)
รำยได้ (บกศ)
รำยได้ (บกศ)
รำยได้ (บกศ)
อุดหนุน
มีวตั ถุประสงค์
รำยได้ (บกศ)
รำยได้ (บกศ)
อุดหนุน

11,758,174.10

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
พ.ศ.2563
เดือน

ใบสำคัญเลขที่
ใบสำคัญ

ใบเสร็จ

รำยกำร

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

รำยกำร

เดือน

รับเงิน (บค.)

ยอดยกมำ
บจ.278/63
บจ.279/63
บจ.280/63
บจ.281/63
บจ.282/63
บจ.283-286/63
บจ.287-290/63
บจ.291-292/63
บจ.293-294/63
บจ.295/63
บจ.296-298/63
บจ.299-301/64

30

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

รับเงิน (บจ.)

กรกฎำคม
30

จำนวนเงิน

31 บค.266-274/63
บค.275-282/63
บค.283/63

ค่ำกำวสเปรย์, กำวร้อน, กำว OPP, กำวย่น ฯลฯ
ค่ำยำฉีดมด, สเปรย์ดบั กลิ่น, แปรงกลมขัดส้วม ฯลฯ
ค่ำสี Beger 3.5 ลิตร, ทรำยเนียน, ปูนเสือพลัส
ค่ำเครื่องวัดไข้ 2 เครื่อง
ค่ำแอลกอฮอล์เจล
ค่ำสี่ทำง สีเทำ, กิป๊ เหล็ก, ข้อต่อตรงลด สีฟำ้ ฯลฯ
ค่ำถังขยะเหยียบกลม, สบูเ่ หลวล้ำงมือ, Timer digital ฯลฯ
ค่ำก๊อกอ่ำงล้ำงหน้ำ, อ้ำงล้ำงหน้ำแบบฝัง
ค่ำถังพ่นยำ 3 ลิตร และ 8 ลิตร
ค่ำโครงเทียมเล็กจ๊อย 8 มัด
ค่ำกระเบือ้ งขำวนวล, กำวยำแนว ฯลฯ
ค่ำท่อ PVC, สะดือซิงค์, ตะขอแขวนกรอบรูป ฯลฯ
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนกรกฎำคม
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนกรกฎำคม
ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร เดือนกรกฎำคม

11,758,174.10

695.00 ร้ำนสิริวลั ย์เครื่องเขียน
23,330.00 ร้ำนสิริวลั ย์เครื่องเขียน
14,490.00 บ. ท่ำน้ำวัสดุกอ่ สร้ำง จำกัด
3,980.00 ร้ำน Allday 24 shop
7,020.00 ร้ำนบ้ำนโพธิเ์ ภสัช
1,050.00 หจก. แมกเนติก
4,460.00 บ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
18,060.00 บ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
2,190.00 บ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
2,739.20 ร้ำนพรเทพเฟอร์นิเจอร์ (โฮม)
5,620.00 บ. ไดนำสตี้ เซรำมิค จำกัด (มหำชน)
2,781.00 บ. ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
67,240.00
129,748.00
11,920.00

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
รำยได้
รำยได้
รำยได้

12,053,497.30

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จำ่ ย (บค./บจ.)
ปีงบประมำณ 2563
ใบสำคัญเลขที่

พ.ศ.2563

ใบสำคัญ
รับเงิน (บค.)

เดือน

รำยกำร

ใบเสร็จ
รับเงิน (บจ.)

กรกฎำคม

ยอดยกมำ
31

บจ.302/63
บจ.303/63
บจ.304-308/63

ค่ำประกันตนฝ่ำยลูกจ้ำง เดือนกรกฎำคม
ค่ำประกันตนสมทบส่วนนำยจ้ำง เดือนมิถุนำยน
นำส่งเงินหักภำษี ณ ที่จ่ำย

จำนวนเงิน

จ่ำยให้

หมำยเหตุ

12,053,497.30

8,746.00
8,746.00
2,684.78

ค่ำประกัน
รำยได้
ภำษี

รวม/ยอดไป

.................................................ผู้ลงบัญชี
(นำงสำวศิรำธร ทองฤทธิ์)

..................................................ผู้ตรวจสอบ
(นำยสุนทร เพ็ชร์พรำว)

12,073,674.08

................................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นำยภิญโญ จินตนปัญญำ)

