
วันท่ี เลขท่ีเอกสาร รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ
อน.1/64 จ่ายเงินค่าชุดตรวจโควิด 49,998.96      
อน.2/64 จ่ายเงินค่าน  ามันดีเซล รถราชการ 4 คัน 17,900.20      
อน.3/64 จ่ายเงินค่าชุดห้องนอน ท่ีนอน โซฟา ฯลฯ 25,573.00      
อน.4/64 จ่ายเงินค่าม่านตาไก่ 15,000.00      
อน.5/64 จ่ายเงินค่าน  ามันดีเซล 2,000.00        
อน.6/64 จ่ายเงินค่าโทรศัพท์ 535.00          
อน.7/64 จ่ายเงินค่าน  าประปา (ก.ย.64) 12,539.87      
อน.8/64 จ่ายเงินค่าไฟฟ้า 49,416.49      

รวม 172,963.52    

รายการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจ าเดือน ตุลาคม 2564

4 ตุลาคม 2564

14  ตุลาคม 2564

19 ตุลาคม 2564



วันท่ี เลขท่ีเอกสาร รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ
5 พฤศจิกายน 2564 อน.1/64 จ่ายค่าน  ามันดีเซล 29,500.10      

อน.2/64 จ่ายค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ต.ค.64 749.00          
อน.3/64 จ่ายค่าน  าประปา ต.ค.64 17,367.06      
อน.4/64 จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 480,000.00    
อน.5/64 จ่ายค่าขุดพื นวางถังบ าบัด 12,840.00      
อน.6/64 จ่ายค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองตัดหญ้า 1,209.10        
อน.7/64 จ่ายค่าจ้างเหมาตัดหญ้า 9,800.00        
อน.8/64 จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 7,318.80        
อน.9/64 จ่ายค่าเชื อเพลิงแก๊สโซฮอล์95 990.00          
อน.10/64 จ่ายค่าผ้าคลุมเก้าอี  โบว์สีเขียว 3,750.00        
อน.11/64 จ่ายค่าเคร่ืองจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมท่ีวัดอุณหภูมิ 5,850.00        
อน12/64 จ่ายค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 5,000.00        
อน.13/64 จ่ายค่าไม้ท าคันดิน 7,000.00        
อน.14/64 จ่ายค่าไฟฟ้า ต.ค.64 50,635.84      
อน.15/64 จ่ายค่าบริการโทรศัพท์ ต.ค.64 321.00          
อน.16/64 จ่ายค่าเคร่ืองปรับอากาศย่ีห้อกรีแอร์ 18000บีทียู 21,000.00      
อน17/64 จ่ายค่าอุปกรณ์ท าความสะอาด 25,209.20      
อน.18/64 จ่ายค่าน  ามันเชื อเพลิงดีเซลและแก๊สโซฮอล์95 4,500.00        
อน19/64 จ่ายค่าเชื อเพลิงไฮดีเซลB7 3,000.00        
อน.20/64 จ่ายค่าเชื อเพลิงไฮดีเซลB7 1,390.00        
อน.21/64 จ่ายค่าอุปกรณ์กล้องวงจรปิด 1,500.00        

รวม 688,930.10    

15 พฤศจิกายน 2564

19 พฤศจิกายน 2564

25 พฤศจิกายน 2564

รายการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

9 พฤศจิกายน 2564

18 พฤศจิกายน 2564

22 พฤศจิกายน 2564



วันท่ี เลขท่ีเอกสาร รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ

อน.1/65 จ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรอง COVID-19 43,353.94          

อน.2/65 จ่ายค่าป้ายช่ือพร้อมเชือก 1,640.01            

อน.3/65 จ่ายค่าเชื อเพลิงไฮดีเซลB7 3,000.00            

อน.4/65 จ่ายค่าน  ามันดีเซล 24,690.20          

7 ธันวาคม 2564 อน.5/65 จ่ายค่าลงทะเบียนอบรม 3,900.00        
อน.6/65 จ่ายค่าเชื อเพลิงไฮดีเซล SB7 800.00              

อน.7/65 จ่ายค่าเชื อเพลิงไฮดีเซล SB7 1,000.00            

อน.8/65 จ่ายค่าเชื อเพลิงไฮดีเซล B7 1,200.00            

16 ธันวาคม 2564 อน.9/65 จ่ายค่าส่ือการเรียนการสอน 6,955.00            

21 ธันวาคม 2564 อน.10/65 จ่ายค่าการเดินทางไปราชการ 15,080.00          

อน.11/65 จ่ายค่าโทรศัพท์ (พ.ย.64) 321.00              

อน.12/65 จ่ายค่าน  าประปา (พ.ย.64) 20,413.35          

อน.13/65 จ่ายค่าไฟฟ้า (พ.ย.64) 96,605.76          

อน.14/65 จ่ายค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (พ.ย.64) 749.00              

อน.15/65 จ่ายค่าเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ืองรถตู้โรงเรียน 1,804.79            

อน.16/65 จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาบุคลากร 96,000.00          

อน.17/65 จ่ายค่าล้างและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 72,225.00          

อน.18/65 จ่ายค่าซ่อมรถปิคอัพโรงเรียน 26,268.50          

อน.19/65 จ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรอง COVID-19 17,674.20          

อน.20/65 จ่ายค่าพัดลมอุตสาหกรรม 13,375.00          

29 ธันวาคม 2564 อน.21/65 จ่ายค่าอุปกรณ์บ ารุงรักษาสถานท่ี 19,931.96          

อน.22/65 จ่ายค่าเคร่ืองกรองน  า 3,790.50            

อน.23/65 จ่ายค่าถังแก๊สและอุปกรณ์ติดตั ง 12,330.00          

อน.24/65 จ่ายค่าอุปกรณ์ซ่อมซิงค์น  า 3,496.00            

อน.25/65 จ่ายค่าซ่อมตู้เย็น 2,700.00            

รวม 489,304.21    

23 ธันวาคม 2564

27 ธันวาคม 2564

28 ธันวาคม 2564

30 ธันวาคม 2564

รายการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจ าเดือน ธันวาคม 2564

1 ธันวาคม 2564

3 ธันวาคม 2564

13 ธันวาคม 2564



วันท่ี เลขท่ีเอกสาร รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ
4 มกราคม 2565 อน.1/65 ค่าจ้างรถโดยสาร(รถบัส)ไป-กลับ กรุงเทพ-นครราชศรีมา 16,000.00          

7 มกราคม 2565 อน.2/65 ค่าน  ามันดีเซล 12,880.50          

13 มกราคม 2565 อน.3/65 ค่าพัสดุจัดกิจกรรมสานฝันวันคริสต์มาส 10,001.72          

อน.4/65 ค่าเคร่ืองดนตรีไทย ซออู้ ซอด้วง 30,000.00          

14 มกราคม 2565 อน.5/65 ค่าเคร่ืองดนตรีสากล (เคร่ืองเป่า) 88,000.00          

17 มกราคม 2565 อน.6/65 ค่าซ่อมรถตู้โรงเรียน หมายเลขทะเบียน ฮข2559 กทม 15,065.60          

18 มกราคม 2565 อน.7/65 ค่าซ่อมแซมประตู-หน้าต่างบานเล่ือนกระจก 9,000.00            

อน.8/65 ค่าท าเคร่ืองดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) 22,000.00          

อน.9/65 ค่าท่อน  าประปาและอุปกรณ์ซ่อมแซมสายไฟฟ้า 8,046.40            

24 มกราคม 2565 อน.10/65 ค่าท าไวนิล กิจกรรมวันตรุษจีน 5,223.53            

อน.11/65 ค่าพัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับกิจกรรมตรุษจีน 9,774.47            

25 มกราคม 2565 อน.12/65 ค่าท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 5,983.44            

อน.13/65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,185.94            

อน.14/65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,352.00          

26 มกราคม 2565 อน.15/65 ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองปริ นต์งานกิจการนักเรียน 1,850.00            

27 มกราคม 2565 อน.16/65 ค่าอินเตอร์เน็ต 749.00              

อน.17/65 ค่าน  าประปา 16,460.99          

อน.18/65 ค่าโทรศัพท์ 321.00              

อน.19/65 ค่าไฟฟ้า 82,792.18          

28 มกราคม 2565 อน.20/65 ค่าซ่อมแซม ติดตั ง ระบบส ารองน  า อาคารคุณพ่อ 13,500.00          

31 มกราคม 2565 อน.21/65 จ่ายค่าน  ามันเชื อเพลิงแก๊สโซฮอล์95 1,560.00            

อน.22/65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,940.00            

รวม 373,686.77    

รายการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจ าเดือน มกราคม 2565



วันท่ี เลขท่ีเอกสาร รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ

4-Feb-65 อน.1/65 ค่าคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ว่าด้วย ว845 600.00              

อน.2/65 ค่าน  ามันดีเซล 12,300.10          

9-Feb-65 อน.3/65 ค่าวัสดุอุปกรณ์ห้องคหกรรม 8,818.50            

11-Feb-65 อน.4/65 ค่าหลักฐานส าคัญทางการศึกษา 2,440.00            

อน.5/65 ค่าจัดท าไวนิล 6,150.36            

อน.6/65 ค่าไวนิลประกอบโครงไม้ 3,840.00            

อน.7/65 ค่าต้นไม้เพ่ือจัดสวนบริเวณหน้าป้ายโรงเรียน 14,100.00          

14-Feb-65 อน.8/65 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 6,420.00            

15-Feb-65 อน.9/65 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 1,500.00            

อน.10/65 ค่าซ่อมแซม เล่ือยไม้และเคร่ืองตัดหญ้า 3,370.50            

อน.11/65 ค่าขุดคันเข่ือนกั นน  า 62,000.00          

อน.12/65 ค่าโต๊ะและเก้าอี นักเรียน 36,960.00          

อน.13/65 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองกรองน  าด่ืม 18,190.00          

อน.14/65 ค่าหนังสือ 14,273.85          

21-Feb-65 อน.15/65 ค่าจ้างรถโดยสารรับ-ส่งนักเรียน 5,000.00            

23-Feb-65 อน.16/65 จ่ายค่าไฟฟ้า (ม.ค.65) 79,687.19          

อน.17/65 จ่ายค่าน  าประปา (ม.ค.65) 13,477.19          

อน.18/65 จ่ายค่าโทรศัพท์ (ม.ค.65) 321.00              

25-Feb-65 อน.19/65 ค่าปูกระเบื องอาคารเรียนชั น1 งวดท่ี1 199,892.26        

28-Feb-65 อน.20/65 ค่าเข้าเล่มหลักสูตร 1,123.50            

อน.21/65 ค่าปะยางล้อรถปิคอัพ ทะเบียน 9ณ0790 300.00              

อน.22/65 ค่าเชื อเพลิงแก๊สโซฮอล์91 2,000.00            

รวม 492,764.45    

รายการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565



วันท่ี เลขท่ีเอกสาร รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ
8-Mar-65 อน.1/65 ย้ายป้ายช่ือโรงเรียน(ตัวอักษร) 29,000.00      
15-Mar-65 อน.2/65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 160.00          
16-Mar-65 อน.3/65 ค่าน  ามันดีเซล (เติมน  ามันรถโรงเรียนละเคร่ืองสูบน  า) 11,890.50      
22-Mar-65 อน.4/65 ค่าน  าประปา (ก.พ.65) 17,054.62      

อน.5/65 ค่าไฟฟ้า (ก.พ.65) 74,605.82      
23-Mar-65 อน.6/65 ค่าโทรศัพท์ (ก.พ.65) 321.00          

อน.7/65 ค่าอินเตอร์เน็ต (ก.พ.65) 749.00          
24-Mar-65 อน.8/65 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 18,027.99      

อน.9/65 ค่าตู้เหล็กบานเล่ือน 7,490.00        
30-Mar-65 อน.10/65 ค่าคอมพิวเตอร์ All in one ( 5 เคร่ือง ) 109,500.00    
31-Mar-65 อน.11/65 ค่าอุปกรณ์ท่อน  าประปา 1,319.31        

อน.12/65 ค่าบัตร Easy Pass 1,500.00        
อน.13/65 ค่าน  ามันดีเซล (เติมเคร่ืองสูบน  า) 3,000.00        

รวม 274,618.24    

รายการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจ าเดือน มีนาคม 2565



วันท่ี เลขท่ีเอกสาร รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ
เม.ย. 20 อน.1/65 ค่าน  ามันดีเซล เพ่ือเติมน  ามันรถโรงเรียน 16,370.50      

อน.2/65 จ้างปูกระเบื อง 299,838.40    
เม.ย. 25 อน.3/65 ค่าซ่อมเคร่ืองเสียงประชาสัมพันธ์ 5,992.00        

อน.4/65 ค่าคอมพิวเตอร์ 32,635.00      
อน.5/65 ค่าซ่อมรถโรงเรียน 9ฌ0790 กทม 4,280.00        
อน.6/65 ค่าอินเตอร์เน็ต ก.พ.-มี.ค.65 1,498.00        
อน.7/65 ค่าโทรศัพท์ มี.ค.65 321.00          
อน.8/65 ค่าไฟฟ้า มี.ค.65 57,450.45      
อน.9/65 ค่าน  าประปา มี.ค.65 8,946.81        

รวม 427,332.16    

รายการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจ าเดือน เมษายน 2565



วันท่ี เลขท่ีเอกสาร รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ
3 พ.ค. 65 อน.1/65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชชการ 5,550.00        

อน.2/65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชชการ 480.00          
10 พ.ค. 65 อน.3/65 ซ่อมแซมสายไฟฟ้าโดมหลังคาอเนกประสงค์ 3,000.00        
11 พ.ค. 65 อน.4/65 ค่าน  ามันดีเซล เพ่ือใช้เติมน  ามันรถโรงเรียน 9,940.20        
19 พ.ค. 65 อน.5/65 ค่าเชื อเพลิงแก๊สโซฮอล์91 500.00          

อน.6/65 ค่าเชื อเพลิงแก๊สโซฮอล์91 1,500.00        
อน.7/65 ค่าเชื อเพลิงแก๊สไฮดีเซล B7 3,000.00        

20 พ.ค. 65 อน.8/65 หมึกเคร่ืองพิมพ์ และเคร่ืองถ่ายเอกสาร 228,750.00    
อน.9/65 อุปกรณ์ป้ัมระบายน  า 9,081.09        

23 พ.ค. 65 อน.10/65 ซ่อมรถปิคอัพโรงเรียน ทะเบียน 9ฌ0790 ก.ท.ม. 25,316.20      
อน.11/65 ท าระเบียงท่ีกั นสแตนเลส 49,000.00      
อน.12/65 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน IEP 21,500.00      

25 พ.ค. 65 อน.13/65 ค่าน  าประปา เม.ย.65 8,118.84        
อน.14/65 ค่าไฟฟ้า เม.ย.65 43,027.89      

26 พ.ค. 65 อน.15/65 ค่าโทรศัพท์ เม.ย.65 220.50          
อน.16/65 วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2,229.00        
อน.17/65 วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 14,571.00      
อน.18/65 อาหารว่างนักเรียน 13,200.00      

27 พ.ค. 65 อน.19/65 ค่าอินเตอร์เน็ต เม.ย.-พ.ค. 65 1,498.00        
อน.20/65 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,000.00        
อน.21/65 ย้ายเคร่ืองปรับอากาศและเดินระบบไฟฟ้า 88,000.00      

30 พ.ค. 65 อน.22/65 อุปกรณ์งานบ้านงานครัว 61,278.90      
อน.23/65 ติดตั งผนังกั นแบ่งสัดส่วนห้องเรียนและห้องพักครู 95,500.00      
อน.24/65 ติดตั งระบบ WIFI อาคาร 26 ปี ศรีทวีธานุสรณ์ 48,150.00      
อน.25/65 ค่าเชื อเพลิงดีเซล 3,000.00        

รวม 740,411.62    

รายการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565



วันท่ี เลขท่ีเอกสาร รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 มิ.ย. 65 อน.1/65 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักศูตร IEP 4,950.00        

อน.2/65 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 26,700.00      
10 มิ.ย. 65 อน.3/65 อุปกรณ์ซ่อมแผงกั นโควิด 4,466.18        
14 มิ.ย. 65 อน.4/65 ค่าน  ามันดีเซล 17,940.40      
15 มิ.ย. 65 อน.5/65 ท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 2,696.40        

อน.6/65 ธงชาติและธงสัญลักษณ์ 29,920.00      
16 มิ.ย. 65 อน.7/65 ซ่อมรถตู้โรงเรียน 1นค4977 1,866.85        
20 มิ.ย. 65 อน.8/65 วัสดุการเรียนการสอน 139,336.47    

อน.9/65 ส่ือการเรียนการสอน 8,450.00        
22 มิ.ย. 65 อน.10/65 โปรเจคเตอร์และเคร่ืองเสียง 465,963.60    

อน.11/65 ค่าโทรศัพท์ เม.ย.-พ.ค.65 428.00          
อน.12/65 ค่าน  าประปา พ.ค.65 7,900.13        

23 มิ.ย. 65 อน.13/65 โต๊ะ เก้าอี 77,981.60      
27 มิ.ย. 65 อน.14/65 ค่าน  ามันดีเซล 1,100.00        
28 มิ.ย. 65 อน.15/65 วัสดุ อุปกรณ์จัดงานวันราชินี (เคเบิ ลไทน์ ลวด) 420.00          

อน.16/65 วัสดุ อุปกรณ์จัดงานวันราชินี (ดอกไม้) 10,120.00      
อน.17/65 วัสดุ อุปกรณ์จัดงานวันราชินี (กล่องพลาสติก) 3,990.00        
อน.18/65 วัสดุ อุปกรณ์จัดงานวันราชินี (ผ้า) 13,690.00      
อน.19/65 ไวนิล ใช้จัดเวทีวันราชินี 2,400.00        

29 มิ.ย. 65 อน.20/65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11,500.00      
30 มิ.ย. 65 อน.21/65 ซ่อมแซมส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน 399,741.30    

รวม 1,231,560.93 

รายการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจ าเดือน มิถุนายน 2565



วันท่ี เลขท่ีเอกสาร รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 อน.1/65 ชุดทดสอบอาหาร 1,739.82        

อน.2/65 ส่ือการเรียนการสอน (ไม้ยางพารา,ไม้กระดาน) 3,351.00        
อน.3/65 ส่ือการเรียนการสอน (วิชางานช่าง) 11,649.00      
อน.4/65 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ 995.00          
อน.5/65 ป้ายไวนิล กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันยาเสพติด 9,900.00        
อน.6/65 เช่าชุดการแสดง กิจกรรมวันสุนทรภู่ 9,000.00        

4 อน.7/65 ค่าไฟฟ้า พ.ค.65 112,010.40    
อน.8/65 ค่าอินเตอร์เน็ต มิ.ย.65 749.00          

5 อน.9/65 ค่าน  ามันดีเซลเพ่ือใช้เติมน  ามันรถโรงเรียน 28,380.50      
6 อน.10/65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,880.00        
8 อน.11/65 ซ่อมรถปิคอัพ 5,029.00        

อน.12/65 เดินสายเมนเคร่ืองปรับอากาศ 199,900.00    
อน.13/65 ป้ายพานพุ่ม 3,800.00        
อน.14/65 ปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน 1,740.00        
อน.15/65 ไวนิลคณะกรรมการนักเรียน 260.00          
อน.16/65 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมไหว้ครู (เข็ม) 750.00          
อน.17/65 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมไหว้ครู (พาน) 1,300.00        
อน.18/65 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมไหว้ครู (โฟม,เข็มมุด,เชือก) 950.00          
อน.19/65 อุปกรณ์เคร่ืองดนตรีสากล 5,771.00        
อน.20/65 อุปกรณ์เคร่ืองดนตรีสากล 4,029.00        

12 อน.21/65 ป้ายไวนิลงานเข้าพรรษา 2,542.00        
อน.22/65 เทียนพรรษา 3,640.00        
อน.23/65 อุปกรณ์จัดชุดสังฆทานถวายพระ 3,318.00        
อน.24/65 เชื อเพลิงน  ามันดีเซล B7 2,100.00        
อน.25/65 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 7,819.56        

18 อน.26/65 ค่าน  าประปา มิ.ย.65 14,539.48      
21 อน.27/65 ติดตั งสายเมนไฟฟ้าเข้าอาคารเรียน 25,000.00      
25 อน.28/65 เชื อเพลิงดีเซล 3,000.00        
27 อน.29/65 ค่าไฟฟ้า มิ.ย.65 163,451.10    

อน.30/65 ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ค.65 749.00          
อน.31/65 ค่าโทรศัพท์ มิ.ย.65 327.50          
อน.32/65 เคร่ืองฉีดน  า 7,282.00        

รวม 643,952.36    

รายการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565


