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ชื่อ ตําแหน่ง ว.ด.ป. ใบสําคัญ เงินสด
20 ต.ค. 57 B00001/58  

ใบยืมที่ 1/58
นายวิจิตร     
ลายรัตน์

สันทนากร 7ว. ยืมเงินเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, น้ํามัน วันที่ 20-30 ต.ค.
 57

0181250  236,160.00

21 ต.ค. 57 B00002/58  
ใบยืมที่ 2/58

นายปรเมศวร์ 
ชนะโรค

ผอ.         
ร.ร.เทศบาล5

ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 8 จ.ปทุมธานี วันที่ 
10 พ.ย. - 9 ธ.ค. 57

0181254  44,000.00

21 ต.ค. 57 B00003/58  
ใบยืมที่ 3/58

นางเกศรินทร์  
ศรีเมือง

รองผอ.    
ร.ร.เทศบาล4

ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1 (คลอง8) จ.
ปทุมธานี วันที่ 3-16 พ.ย. 57

0181256  96,000.00

21 ต.ค. 57 B00005/58 
ใบยืมที่ 5/58

นางสุชาดา  
ทางตะคุ

ผอ.           
ร.ร.เทศบาล2

ยืมเงินเดินทางไปราชการอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติมตามมติ กท.) รุ่นที่
 8 จ.ปทุมธานี วันที่ 10 พ.ย. - 9 ธ.ค. 57

0181253  44,000.00

28 ต.ค. 57 B0007/58 ใบ
ยืมที่ 8/58

พันตรีวินัย  
สายต่างใจ

สมาชิกสภา
เทศบาล

ยืมเงินเพื่อนํานักเรียนเข้าร่วมประกวดวงดนตรี
ลูกทุ่งเยาวชน"พิมายคอนเทสต์" อ.พิมาย เป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง วันที่ 9 พ.ย. 57

0181349  5,520.00

29 ต.ค. 57 B00008/58 
ใบยืมที่ 6/58

น.ส.ธัญญาภรณ์
 วิไลกิจ

เจ้าพนักงาน
ธุรการ

ยืมเงินเพื่อจัดทําประกันภัยภาคบังคับตามพระ
ราชบัญญัตคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 สําหรับรถยนต์ที่ใช้ในราชการของสํานัก
การช่าง

0181404  28,054.33

จํานวนเงิน
รายการส่งใช้

หมายเหตุ

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  2557

ว.ด.ป. ที่เอกสาร
ผู้ยืม

รายการ เลขที่เช็ค
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ชื่อ ตําแหน่ง ว.ด.ป. ใบสําคัญ เงินสด
จํานวนเงิน

รายการส่งใช้
หมายเหตุ

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  2557

ว.ด.ป. ที่เอกสาร
ผู้ยืม

รายการ เลขที่เช็ค

7 พ.ย. 57 B00009/58 
ใบยืมที่ 12/58

นายบุญลือ 
ราชสูงเนิน

หัวหน้าฝ่าย
กิจการ
โรงเรียน

ยืมเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ"เข้าอบรม
ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่3" วันที่ 
17-30 พ.ย. 57 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

 72,000.00

10 พ.ย. 57 B00013/58 
ใบยืมที่ 13/58

นายธีรพงศ์ 
จินดาวัลย์

ครู ยืมเงินตามโครงการอบรมเทคนิคการปรับแต่ง
และการขับขี่รถประหยัดเชื้อเพลิงตามสภาพ
จริง"วันที่ 13-16 พ.ย. 57 จ.นครปฐม

 25,600.00

14 พ.ย. 57 B00018/58 
ใบยืมที่ 16/58

นายไพฑูรย์ 
ศักดิ์โศภากุล

ศึกษานิเทศก์ ยืมเงินตามโครงการแข่งขันคนเก่งภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา" เป็น
ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ วันที่ 17,19
และ20 พ.ย. 57 โรงแรมริเวอร์ไซด์

 19,120.00

18 พ.ย. 57 B00016/58 
ใบยืมที่ 17/58

นายไตรรงค์ 
คัมภีร์พงศ์

หัวหน้า
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

ยืมเงินตามโครงการแข่งขันคนเก่งภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา" เป็น
ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ วันที่ 
23,25,26และ28 พ.ย. 57 โรงแรมริเวอร์ไซด์

 18,500.00

18 พ.ย. 57 B00020/58 
ใบยืมที่ 19/58

น.ส.จันทร์เพ็ญ
 ทศพรแอบเพ็ชร

ผู้ช่วย
ครูผู้สอน
ระดับมัธยม
(ดนตรี)

ยืมเดินทางไปราชการเข้าร่วมการประกวดดนตรี
ไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ
เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24-26 พ.ย. 57 กทม.

 75,240.00
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ชื่อ ตําแหน่ง ว.ด.ป. ใบสําคัญ เงินสด
จํานวนเงิน

รายการส่งใช้
หมายเหตุ

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  2557

ว.ด.ป. ที่เอกสาร
ผู้ยืม

รายการ เลขที่เช็ค

20 พ.ย. 57 B00024/58 
ใบยืมที่ 21/58

นางลักษมณ 
โพธิ์งาม

ครู ยืมเงินเดินทางไปราชการ"เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ฯ" วันที่ 25-28 พ.ย. 57 จ.
นครนายก

 75,600.00

21 พ.ย. 57 B00023/58 
ใบยืมที่ 22/58

นายสมชาย โท
ธรรม

นักพัฒนา
ชุมชน

ยืมเดินทางไปราชการ"ร่วมประชุมมอบนโยบาย
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดปี2558" วันที่ 25 พ.ย. 58 จ.
อุบลราชธานี

 2,320.00

25 พ.ย. 57 B00021/58 
ใบยืมที่ 24/58

นายชินกร กล
โคกกรวด

ครู ยืมเดินทางไปราชการ"นํานักเรียนประกวดวง
ดนตรีลูกทุ่ง(คอมโบ้)พร้อมหางเครื่องในงาน
มหกรรมดนตรี เทิดไท้ คีตราชัน" วันที่ 4-5 ธ.ค.
 57 จ.บุรีรัมย์

 24,960.00

25 พ.ย. 57 B00025/58 
ใบยืมที่ 25/58

น.ส.วีนัส วนะ
ลุน

ครูผู้ดูแลเด็ก ยืมเป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง"เข้าร่วมประชุม
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก" รุ่นที่ 1 จ.นนทบุรี

 16,200.00

27 พ.ย. 57 B00027/58 
ใบยืมที่ 26/58

นายประชา ทุ่น
ใจ

นักพัฒนา
ชุมชน

ยืมเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําหลักเกณฑ์การคัดเลือกและ
ประกาศเกียรติคุณ อปท.ฯ วันที่ 1-3 ธ.ค. 57 
โรงแรมบางกอกพาเลซ

 3,580.00



4

ชื่อ ตําแหน่ง ว.ด.ป. ใบสําคัญ เงินสด
จํานวนเงิน

รายการส่งใช้
หมายเหตุ

         สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

          รายละเอียดเงินยืมเงินงบประมาณ

       ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  2557

ว.ด.ป. ที่เอกสาร
ผู้ยืม

รายการ เลขที่เช็ค

28 พ.ย. 57 B00017/58 
ใบยืมที่ 14/58

น.ส.นันทากร 
คัมภีร์พงศ์

ศึกษานิเทศก์ ยืมเงินตามโครงการแข่งขันคนเก่งภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา" เป็น
ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ วันที่ 29-30 
พ.ย.และวันที่ 1-4 ธ.ค. 57 โรงแรมริเวอร์ไซด์

 19,120.00

28 พ.ย. 57 B00030/58 
ใบยืมที่ 27/58

นางเกศรินทร์  
ศรีเมือง

รองผอ.
สถานศึกษา

ยืมเป็นคชจ.ในการเดินทาง"นํานักเรียนเข้าร่วม
ประกวดดนตรีไทย ประลองเพลง ประเลงมโหรี"
 วันที่ 5-6 ธ.ค. 57 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์

 33,200.00

รวม 839,174.33 - - 


