รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว
2556
เดือน วันที่

ที่เอกสาร

รายการ

จานวนเงิน
รับเงิน

ก.ค. 16 ฎ.1074 ค่าวัสดุ

814.67

ฎ.1075 ค่าวัสดุ

7,000.00

ฎ.1077 ค่าวัสดุ

21,845.00

หมายเหตุ

จ่ายเงิน

งบบริหารจัดการสานักงาน
งบโรงเรียนในฝัน
งบห้องสมุดมีชีวิต(88)

ฎ.1078 ค่าจ้างเหมาบริการ

2,500.00

งบบริหารจัดการสานักงาน

ฎ.1079 ค่าจ้างเหมาบริการ

2,570.00

งบบริหารจัดการสานักงาน

ฎ.1080 ค่าจ้างเหมาบริการ

1,500.00

งบกลยุทธ์

ฎ.1081 ค่าจ้างเหมาบริการ

1,156.00

งบกลยุทธ์

ฎ.1082 ค่าจ้างเหมาบริการ

2,700.00

E-ric

ฎ.1109 ค่าวัสดุ

14,998.00

ฎ.1110 ค่าวัสดุ

1,272.99

ฎ.1111 ค่าจ้างเหมาบริการ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูบรรณารักษ์

14,602.00

ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

ฎ.1112 ค่าถ่ายเอกสาร

1,000.00

ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

ฎ.1114 ค่าจ้างเหมาบริการ

9,600.00

ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

ฎ.1130 ค่าจ้างเหมาบริการ

2,300.00

งบโครงการรักษ์ภาษาไทย

ฎ.1131 ค่าจ้างเหมาบริการ

3,768.00

งบกลยุทธ์

ฎ.1132 ค่าจ้างเหมาบริการ

2,674.77

งบบริหารจัดการสานักงาน

ฎ.1133 ค่าวัสดุ

2,900.00

งบบริหารจัดการสานักงาน

ฎ.1134 ค่าวัสดุ

520.00

งบกลยุทธ์

ฎ.1135 ค่าถ่ายเอกสาร

7,000.00

งบโรงเรียนในฝัน

ฎ.1146 ค่าวัสดุ

1,159.07

งบบริหารจัดการสานักงาน

ฎ.1157 ค่าวัสดุ

2,000.00

งบเด็กบกพร่องการเรียนรู้

ฎ.1158 ค่าจ้างเหมาบริการ

3,000.00

งบโครงการนักธุรกิจน้อยฯ

ฎ.1159 ค่าจ้างเหมาบริการ

80,000.00

งบโครงการนักธุรกิจน้อยฯ

ฎ.1160 ค่าจ้างเหมาบริการ

2,000.00

งบกลยุทธ์

17,600.00

งบกลยุทธ์

845.00

งบกลยุทธ์

28,500.00

งบกลยุทธ์

ฎ.1161 ค่าถ่ายเอกสาร
ฎ.1162 ค่าวัสดุ
ฎ.1167 ค่าถ่ายเอกสาร

ฎ.1168 ค่าจ้างเหมาบริการ

19,600.00

งบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ฎ.1176 ค่าวัสดุ

11,392.52

งบกลยุทธ์

ปณ. หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิ266,818.02
วเตอร์

564.67 ฎ.1074

ปณ. ร้านหน่องอิเลคทรอนิคส์

250.00 ฎ.1074

ปณ. ร้านนครแพร่ศึกษา
ปณ. โรงเรียนแม่จริม

7,000.00 ฎ.1075
10,000.00 ฎ.1077 (สารองจ่าย)

ปณ. ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า

9,000.00 ฎ.1077

ปณ. ร้านชัยเฮงจั่น

1,560.00 ฎ.1077

ปณ. ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า

1,285.00 ฎ.1077

รับเอง ร้าน A Copy 2008

2,500.00 ฎ.1078

รับเอง ร้านออโตก๊อปปี้

2,570.00 ฎ.1079

รับเอง ร้าน A Copy 2008

1,500.00 ฎ.1080

รับเอง ร้านออโตก๊อปปี้

1,156.00 ฎ.1081

รับเอง ร้าน A Copy 2008

2,700.00 ฎ.1082

ปณ. ร้านเพือ่ นเรียน

14,998.00 ฎ.1109

รับเอง หจก.ศรีสมบูรณ์อินเตอร์

1,272.99 ฎ.1110

เข้าบัญชี โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

14,602.00 ฎ.1111

ปณ. ร้านป้ายพูก่ ันทอง

1,000.00 ฎ.1112

ปณ. นางเบญจมาศ อุปการ

9,600.00 ฎ.1114

รับเอง ร้านออโตก๊อปปี้

2,300.00 ฎ.1130

รับเอง ร้านออโตก๊อปปี้

3,768.00 ฎ.1131

ปณ. หจก.เฟือ่ งเจริญยนต์

2,674.77 ฎ.1132

ปณ. ร้านสมนึกวิทยุ

1,700.00 ฎ.1133

ปณ. ร้านนิว เอส เค อลูมิเนียม

1,200.00 ฎ.1133

รับเอง นางรวงทอง สมัคร

520.00 ฎ.1134

เข้าบัญชี โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

7,000.00 ฎ.1135

รับเอง หจก.ศรีสมบูรณ์อินเตอร์

1,159.07 ฎ.1146

ปณ. ร้านเทพบูรณกิจ

2,000.00 ฎ.1157

เข้าบัญชี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
เข้าบัญชี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

3,000.00 ฎ.1158
80,000.00 ฎ.1159 (โอนเข้า บช.5066036466)

รับเอง ร้าน A Copy 2008
เข้าบัญชี โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
เข้าบัญชี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

2,000.00 ฎ.1160
10,800.00 ฎ.1161
6,800.00 ฎ.1161

เข้าบัญชี โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

845.00 ฎ.1162

เข้าบัญชี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

28,500.00 ฎ.1167

ปณ. ร้าน วีไอพี ปริ้นท์

600.00 ฎ.1168 (ผลิตสื่อวิทย์)

ปณ. ร้าน วีไอพี ปริ้นท์

600.00 ฎ.1168 (ผลิตสื่อฟิสิกซ์)

เข้าบัญชี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ปณ. หจก.ท็อปวิวพ้อยท์

18,400.00 ฎ.1168 (โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
11,392.52 ฎ.1176

