
จ ำนวนเงิน
(บำท)

 ต.ค.  31 ต.ค.62 ค่ำจ้ำง อุดหนุนรำยหัว 17,440.00         
รวม 17,440.00       

พ.ย.  12 พ.ย.62 ค่ำน้ ำมันช้ือเพลิง อุดหนุนรำยหัว 10,000.00         
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 9,265.00          
ค่ำน้ ำประปำ อุดหนุนรำยหัว 13,380.78         
ค่ำประกันชีวิตนักเรียน รำยได้สถำนศึกษำ 900.00             
ค่ำโทรศัพท์และอินยเตอร์เน็ต อุดหนุนรำยหัว 23,642.53         
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 72,805.90         
ค่ำเดินทำงไปรำชกำร อุดหนุนรำยหัว 2,160.00          

 21 พ.ย. 62 ค่ำจ้ำงบุคลำกร รำยได้สถำนศึกษำ 126,785.00       
 22 พ.ย. 62 ปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน อุดหนุน 42,000.00         
 26 พ.ย.62 ทุนเสมอภำค อุดหนุน (กสศ.) 10,000.00         
 29 พ.ย. 62 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน เรียนฟรี 15 ปี 106,390.00       
 ค่ำจ้ำงบุคลำกร รำยได้สถำนศึกษำ 116,570.00       

รวม 533,899.21      

ธ.ค.  4 ธ.ค.62 ค่ำเดินทำงไปรำชกำร อุดหนุนรำยหัว 23,040.00         
ค่ำจ้ำง อุดหนุนรำยหัว 22,000.00         
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 126,099.00       

 6 ธ.ค. 62 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 23,670.00         
ค่ำเดินทำงไปรำชกำร อุดหนุนรำยหัว 580.00             
ค่ำจ้ำงบุคลำกร รำยได้สถำนศึกษำ 349,710.00       
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 29,744.00         

 18 ธ.ค. 62 หักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 223.04             
 27 ธ.ค. 62 ค่ำจ้ำงบุคลำกร รำยได้สถำนศึกษำ 116,570.00       

รวม 691,636.04      

ม.ค.  2 ม.ค.63 ค่ำเคร่ืองดนตรี รำยได้สถำนศึกษำ 50,686.00         
ค่ำทัศนศึกษำ/กิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 199,434.00       

 3 ม.ค.63 ค่ำเคร่ืองดนตรี รำยได้สถำนศึกษำ 24,000.00         
ค่ำเดินทำงไปรำชกำร อุดหนุนรำยหัว 5,280.00          
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 85,927.00         

รวม 365,327.00       

รายการจ่าย ปีงบประมาณ 2563

เดือน  ว/ด/ป รำยกำรจ่ำย ประเภทเงิน หมำยเหตุ

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา



จ ำนวนเงิน
(บำท)

ม.ค.  3 ม.ค.63 ค่ำด ำเนินโครงกำรค่ำยกีฬำวิชำกำร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 146,810.00       
 15 ม.ค. 63 ค่ำไฟฟ้ำ อุดหนุนรำยหัว 74,544.42         

ค่ำน้ ำประปำ อุดหนุนรำยหัว 24,225.73         
ค่ำน้ ำมันช้ือเพลิง อุดหนุนรำยหัว 31,181.10         
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 28,493.08         
ดอกเบ้ียเงินฝำก อุดหนุน-ดอกเบ้ีย 1,976.93          

 28 ม.ค.63 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 43,606.10         
รวม 350,837.36      

ก.พ.  7 ก.พ. 63 หักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 118.92             
 12 ก.พ. 63 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 25,830.00         
 13 ก.พ. 63 ทุนกำรศึกษำ ทุนกำรศึกษำ 24,500.00         
 14 ก.พ. 63 ทุนกำรศึกษำ ทุนกำรศึกษำ 20,000.00         
 17 ก.พ. 63 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 16,680.00         
 24 ก.พ. 63 ค่ำโทรศัพท์และอินยเตอร์เน็ต อุดหนุนรำยหัว 25,678.50         

ค่ำเดินทำงไปรำชกำร อุดหนุนรำยหัว 720.00             
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 30,876.20         
ปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน อุดหนุน-ปัจจัยพ้ืนฐำน 45,010.48         
ทุนเสมอภำค อุดหนุน (กสศ.) 20,000.00         

 26 ก.พ. 63 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 30,000.00         
รวม 239,414.10       

 มี.ค.  2 มี.ค. 63 ค่ำเดินทำงไปรำชกำร อุดหนุนรำยหัว 11,900.00         
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 39,170.00         

 10 มี.ค. 63 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 10,084.00         
ค่ำเคร่ืองดนตรี รำยได้สถำนศึกษำ 20,000.00         

 11 มี.ค. 63 หักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 242.25             
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 18,168.50         

 18 มี.ค. 63 ค่ำน้ ำมันช้ือเพลิง อุดหนุนรำยหัว 19,995.00         
ค่ำน้ ำประปำ อุดหนุนรำยหัว 25,294.26         
ค่ำไฟฟ้ำ อุดหนุนรำยหัว 47,087.44         
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 8,707.00          

รวม 200,648.45       

เดือน  ว/ด/ป รำยกำรจ่ำย ประเภทเงิน หมำยเหตุ

รายการจ่าย ปีงบประมาณ 2563
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา



จ ำนวนเงิน
(บำท)

 เม.ย.  7 เม.ย. 63 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 2,130.00          
 13 เม.ย. 63 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 37,280.00         
 30 เม.ย. 63 ค่ำจ้ำงบุคลำกร รำยได้สถำนศึกษำ 46,836.00         

รวม 86,246.00         
พ.ค.  4 พ.ค. 63 ค่ำจ้ำง อุดหนุนรำยหัว 48,500.00         

ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 12,593.00         
 29 พ.ค. 63 ค่ำโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต อุดหนุนรำยหัว 31,022.54         

ค่ำจ้ำงบุคลำกร รำยได้สถำนศึกษำ 6,900.00          
รวม 99,015.54         

มิ.ย.  1 มิ.ย. 63 หักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 292.67             
 2 มิ.ย. 63 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 2,000.00          

ค่ำน้ ำประปำ อุดหนุนรำยหัว 10,757.12         
ค่ำไฟฟ้ำ อุดหนุนรำยหัว 52,163.94         
ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง อุดหนุนรำยหัว 58,450.00         

 9 มิ.ย. 63 ค่ำเก็บขยะมูลฝอย อุดหนุนรำยหัว 200.00             
ค่ำจ้ำงเหมำ อุดหนุนรำยหัว 30,430.00         

 16 มิ.ย. 63 ค่ำหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี 518,647.10       
ทุนเสมอภำค อุดหนุน (กสศ.) 6,000.00          

 23 มิ.ย. 63 ค่ำจ้ำงประกอบอำหำร อุดหนุนรำยหัว 5,040.00          
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 43,591.64         

 29 มิ.ย.63 ค่ำจ้ำงเหมำ อุดหนุนรำยหัว 48,510.00         
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 10,610.00         

 30 มิ.ย. 63 ค่ำจ้ำบุคลำกร รำยได้สถำนศึกษำ 6,900.00          
ค่ำจ้ำงเหมำพัฒนำอำคำรสถำนท่ี อุดหนุนรำยหัว 30,125.70         

รวม 823,718.17       
ก.ค.  1 ก.ค. 63 หักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 5,153.26          

 2 ก.ค. 63 ค่ำซ่อมแซมห้องน้ ำ อุดหนุนรำยหัว 100,000.00       
 9 ก.ค. 63 หักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 794.30             
 16 ก.ค. 63 ทุนกำรศึกษำ ทุนกำรศึกษำ 2,000.00          

ก.ค.  17 ก.ค. 63 ดอกเบ้ียเงินฝำก อุดหนุน-ดอกเบ้ียเงินฝำก 3,054.35          

รายการจ่าย ปีงบประมาณ 2563
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

เดือน  ว/ด/ป รำยกำรจ่ำย ประเภทเงิน หมำยเหตุ



จ ำนวนเงิน
(บำท)

ก.ค.  17 ก.ค. 63 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 2,130.00          
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 45,743.00         
ค่ำเดินทำงไปรำชกำร อุดหนุนรำยหัว 980.00             
ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 74,000.00         

 22 ก.ค. 63 ค่ำประกันสุขภำพนักเรียน รำยได้สถำนศึกษำ 60,600.00         
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 119,084.45       

 31 ก.ค. 63 ค่ำจ้ำงบุคลำกร รำยได้สถำนศึกษำ 73,900.00         
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 20,070.00         
ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง อุดหนุนรำยหัว 2,500.00          
ค่ำจ้ำงพัฒนำอำคำรสถำนท่ี อุดหนุนรำยหัว 20,225.70         

รวม 530,235.06       
ส.ค.  3 ส.ค.63 ประกันสังคม รำยได้สถำนศึกษำ 2,350.00          

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน เรียนฟรี 15 ปี 105,500.00       
ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี 227,450.00       

 6 ส.ค. 63 หักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 735.70             
 13 ส.ค. 63 หักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 204.30             
 14 ส.ค. 63 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 89,250.00         
 15 ส.ค.63 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 49,840.00         
 21 ส.ค. 63 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ อุดหนุนรำยหัว 5,575.00          

ค่ำประกันสุขภำพนักเรียน รำยได้สถำนศึกษำ 9,300.00          
รวม 490,205.00       

รายการจ่าย ปีงบประมาณ 2563
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

เดือน  ว/ด/ป รำยกำรจ่ำย ประเภทเงิน หมำยเหตุ
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