
1 เลขท่ี 1

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางกลาง
ล าดบัท่ี 1 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

5  มกราคม  2565

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 320,610.00        -

นางสาวประวณีา ธนิตสุขการ 3 8501 00274 96 7

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

ฯลฯ

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 320,610.00        -                          

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง



2 เลขท่ี 2

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนอนุบาลระนอง
ล าดบัท่ี 2 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

ฯลฯ

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 318,334.19        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

นางวนัด ีนาคอุดม 3 8599 00035 02 7

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

ฯลฯ

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 318,334.19        -                          

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565



3 เลขท่ี 3

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นหินชา้ง
ล าดบัท่ี 3 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)

เลขประจ าตวัประชาชน

นายสถาพร ธวชัด า 3 7705 00082 08 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 341,880.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

ฯลฯ

341,880.00        -                          

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572



4 เลขท่ี 4

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเกาะเหลา
ล าดบัท่ี 4 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

ฯลฯ

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางณฐัพรรณ นครกัณฑ์ 3 8012 00460 47 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 328,920.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 328,920.00        -                          

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565



5 เลขท่ี 5

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเกาะพยาม
ล าดบัท่ี 5 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

2564 218,340.00        -

ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 218,340.00        -                          

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

5  มกราคม  2565

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวอลีนา  ชัยมงกุฎ 1 8399 00391 77 3



6 เลขท่ี 6

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเกาะสินไห
ล าดบัท่ี 6 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 211,649.68        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวอังคณา  ธนบัตร 1 8603 00064 18 8

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 211,649.68        -                          

ฯลฯ

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)



7 เลขท่ี 7

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเกาะสินไห
ล าดบัท่ี 7 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

ฯลฯ

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 218,310.00        -                          

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

5  มกราคม  2565

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 218,310.00        -

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวอรอุมา  มิตรศิริ 1 8599 00165 50 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย



8 เลขท่ี 8

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเกาะชา้ง
ล าดบัท่ี 8 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 218,340.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

ฯลฯ

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ฯลฯ

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 218,340.00        -                          

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวพรพิมล  หม่ืนกล้า 2 8504 00020 66 1

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน



9 เลขท่ี 9

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเกาะเหลา
ล าดบัท่ี 9 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

นายธนิษฐ์ ยอดสร้อย 1 8599 00055 77 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 271,110.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 271,110.00        -                          

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

5  มกราคม  2565

ฯลฯ

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย



10 เลขท่ี 10

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนอนุบาลระนอง
ล าดบัท่ี 10 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 137,820.00        -                          

ฯลฯ

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวพรรษพร  ธิบดี 3 8001 00680 25 6

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 137,820.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)



11 เลขท่ี 11

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นหินววั
ล าดบัท่ี 11 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 307,020.00        -                          

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางช่ืนจิตต์ พรหมจรรย์ 3 8601 00388 47 4

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 307,020.00        -



12 เลขท่ี 12

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บา้นรังแตน)
ล าดบัท่ี 12 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 346,080.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 346,080.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวสอิง้ ศรีสุวรรณ 3 8504 00165 01 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร



13 เลขท่ี 13

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนมชัฌิมวิทยา
ล าดบัท่ี 13 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 335,730.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 335,730.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวพรทิพย์ ช่ังมา 3 8504 00016 64 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



14 เลขท่ี 14

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางสีก้ิม
ล าดบัท่ี 14 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 346,500.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 346,500.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสุภาพร สิงห์โต 3 8199 00127 06 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



15 เลขท่ี 15

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางกุง้
ล  าดบัท่ี 15 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 327,510.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 327,510.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางวไิล เพชรฉวี 3 6205 00987 99 7

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย



16 เลขท่ี 16

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นน ้าจืดนอ้ย
ล าดบัท่ี 16 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 325,170.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 325,170.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวธัญญาลักษณ์ ชูช่วย 3 8504 00098 91 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



17 เลขท่ี 17

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นล าเลียง
ล าดบัท่ี 17 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 327,750.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 327,750.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวปิญา จันทร์ทอง 3 8504 00195 20 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



18 เลขท่ี 18

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทบัจาก
ล าดบัท่ี 18 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 270,720.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 270,720.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางเอมจิตร  สินเจริญ 3 8504 00198 53 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



19 เลขท่ี 19

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางนอน
ล าดบัท่ี 19 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 237,750.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 237,750.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวปาจารีย์  สมภักดี 1 4612 00128 48 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



20 เลขท่ี 20

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี
ล าดบัท่ี 20 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 268,170.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 268,170.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายทว ีผลาสุข 1 3012 00067 51 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



21 เลขท่ี 21

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นหนองจิก
ล าดบัท่ี 21 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 218,340.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 218,340.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวจุฑามาศ  บัวเขยีว 1 8699 00240 39 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



22 เลขท่ี 22

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นล าเลียง
ล าดบัท่ี 22 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 237,990.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 237,990.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายเอกลักษณ์  แสงสุวรรณ 1 8599 00012 85 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



23 เลขท่ี 23

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นหินดาด
ล าดบัท่ี 23 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 218,310.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 218,310.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวศุภวร์ี  เฟ่ืองฟู 1 8502 00028 87 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



24 เลขท่ี 24

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนประชาอุทิศ
ล าดบัท่ี 24 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 263,980.32        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 263,980.32        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายวรีศักดิ์ เดชสองแพรก 1 8503 00039 68 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



25 เลขท่ี 25

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นชาคลี
ล าดบัท่ี 25 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 268,200.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 268,200.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวรัชภีพร วเิศษ 3 8503 00080 88 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



26 เลขท่ี 26

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางเบน
ล าดบัท่ี 26 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 253,620.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 253,620.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางจิระพร ภักดี 3 8101 00209 84 7

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



27 เลขท่ี 27

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางเบน
ล าดบัท่ี 27 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 269,850.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 269,850.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายอุปกิติ ศาสตร์เณร 1 7099 00442 62 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



28 เลขท่ี 28

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นส านกั
ล าดบัท่ี 28 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 292,230.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 292,230.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวเบ็ญจมาศ อินตัน 1 8503 00042 40 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



29 เลขท่ี 29

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางกลว้ยนอก
ล าดบัท่ี 29 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 337,650.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 337,650.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายอุดม ดเีอง 5 8501 00016 74 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



30 เลขท่ี 30

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นหว้ยเสียด
ล าดบัท่ี 30 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 267,930.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 267,930.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางชลธิชา  หล้าบุดดา 1 3104 00050 11 6

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



31 เลขท่ี 31

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนอนุบาลบา้นด่าน
ล าดบัท่ี 31 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 296,820.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 296,820.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวรจนา สงวนทรัพย์ 3 7103 00355 38 4

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



32 เลขท่ี 32

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนอนุบาลบา้นด่าน
ล าดบัท่ี 32 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 340,920.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 340,920.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายสมโชค ผดุงชาติ 3 8503 00153 77 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



33 เลขท่ี 33

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนอนุบาลบา้นด่าน
ล าดบัท่ี 33 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 270,990.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 270,990.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวกัลยาณ ีหลั่งทอง 1 8503 00006 56 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



34 เลขท่ี 34

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนอนุบาลบา้นด่าน
ล าดบัท่ี 34 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 218,340.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 218,340.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวกฤติมา  คธาเพ็ชร 1 8599 00163 91 6

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



35 เลขท่ี 35

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
ล าดบัท่ี 35 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 338,730.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 338,730.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายสุเมธ สียางนอก 3 3020 00808 26 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



36 เลขท่ี 36

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทะเลนอก
ล าดบัท่ี 36 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 311,760.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 311,760.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายอภิชา ศรีทอง 3 9206 00423 59 6

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



37 เลขท่ี 37

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางมนั
ล าดบัท่ี 37 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 293,430.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 293,430.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวอูไรหนา ส านัก 1 8503 00046 35 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



38 เลขท่ี 38

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นแหลมนาว
ล าดบัท่ี 38 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 307,080.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 307,080.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายชัยวฒัน์ ช่วยชาติ 3 8503 00039 81 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



39 เลขท่ี 39

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บา้นนาพรุ)
ล าดบัท่ี 39 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 313,650.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 313,650.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววชัราภรณ์ พึ่งแย้ม 3 8504 00161 16 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



40 เลขท่ี 40

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นควนไทรงาม
ล าดบัท่ี 40 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 267,300.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 267,300.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวนงลักษณ์ สิงคพิงค์ 5 8099 90008 63 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



41 เลขท่ี 41

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางกลว้ยนอก
ล าดบัท่ี 41 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 297,810.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 297,810.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสุรดา  อินทนา 3 8501 00108 28 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



42 เลขท่ี 42

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางกลว้ยนอก
ล าดบัท่ี 42 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 218,340.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 218,340.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวปาวณีา  วเิศษ 3 8503 00045 01 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



43 เลขท่ี 43

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
ล าดบัท่ี 43 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 191,310.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 191,310.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางปริยาภัสร์  ศรีมณรัีกษ์ 1 9698 00130 66 7

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



44 เลขท่ี 44

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
ล าดบัท่ี 44 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 84,180.00          -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 84,180.00          -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวจารินี  อุ่นจิตร 1 8599 00022 25 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



45 เลขท่ี 45

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว
ล าดบัท่ี 45 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวกิติยา  วฒันาลาภ 1 8699 00119 01 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



46 เลขท่ี 46

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว
ล าดบัท่ี 46 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางวลัยพร  อุ่มชัย 1 8699 00051 05 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



47 เลขท่ี 47

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนอนุบาลระนอง
ล าดบัท่ี 47 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 45,000.00          -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 45,000.00          -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางจิราวรรณ  ปิตะปิลันธน์ 3 8599 00153 15 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



48 เลขท่ี 48

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเกาะสินไห
ล าดบัท่ี 48 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวโมรี  อุเสน 2 8501 00019 83 7

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



49 เลขท่ี 49

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทรายแดง
ล าดบัท่ี 49 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 45,000.00          -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 45,000.00          -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายยงยุทธ  สังข์ทอง 1 3202 00014 77 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



50 เลขท่ี 50

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บา้นบางบอน)
ล าดบัท่ี 50 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวเบ็ญจวรรณ ทองเพชร 1 8699 00153 49 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



51 เลขท่ี 51

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
ล าดบัท่ี 51 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวขนิษฐา  เมืองแก้ว 3 8504 00144 47 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



52 เลขท่ี 52

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนวดัหาดส้มแป้น
ล าดบัท่ี 52 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายกิตติโชค  จองกฤษ 3 8601 00650 72 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



53 เลขท่ี 53

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บา้นรังแตน)
ล าดบัท่ี 53 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวจุฑามาศ  สายพงษ์ 1 3304 00258 44 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



54 เลขท่ี 54

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางกลาง
ล าดบัท่ี 54 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางเอมอร  กาญจนอารี 3 8008 00200 50 8

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



55 เลขท่ี 55

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนทบัหลีสุริยวงศ์
ล  าดบัท่ี 55 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววนัทนีย์  โรมา 2 8504 00011 18 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



56 เลขท่ี 56

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นสองพ่ีนอ้ง
ล าดบัท่ี 56 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายสมบัติ  สมบูรณ์ 1 8504 00002 88 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



57 เลขท่ี 57

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนทบัหลีสุริยวงศ์
ล  าดบัท่ี 57 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววาสนา  ไพโรจน์ 3 8504 00079 19 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



58 เลขท่ี 58

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางปรุ
ล าดบัท่ี 58 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายวธัญญู  พักดี 1 8503 00035 58 7

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



59 เลขท่ี 59

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางนอน
ล าดบัท่ี 59 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวประภาพร  สมบุญ 1 8606 00002 36 6

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



60 เลขท่ี 60

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นชาคลี
ล าดบัท่ี 60 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวจารุดา  สืบเหตุ 1 8503 00035 57 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



61 เลขท่ี 61

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นสุขส าราญ
ล าดบัท่ี 61 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวอาทิตยา  ปานพิทักษ์ 3 8504 00025 75 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



62 เลขท่ี 62

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางสองรา
ล าดบัท่ี 62 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายทววีฒัน์  ล่องแดง 1 8502 00028 43 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



63 เลขท่ี 63

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนมชัฌิมวิทยา
ล าดบัท่ี 63 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายอัจฉริยะ  เอีย้วตระกูล 1 8599 00166 60 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



64 เลขท่ี 64

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นท่าฉาง
ล าดบัท่ี 64 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวศุภมาศ  ช่ืนอารมย์ 1 8699 00203 86 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



65 เลขท่ี 65

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นขจดัภยั
ล าดบัท่ี 65 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวสุภาวด ี ลิป่วน 1 8599 00173 33 4

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



66 เลขท่ี 66

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเกาะพยาม
ล าดบัท่ี 66 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายสมศักดิ์  รักษา 3 8501 00195 01 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



67 เลขท่ี 67

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเกาะเหลา
ล าดบัท่ี 67 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายปรีชา  ชาญสมุทร 2 8501 00016 80 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



68 เลขท่ี 68

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทองหลาง
ล าดบัท่ี 68 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวสมพาล  จันทาศรี 3 6705 00578 35 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



69 เลขท่ี 69

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทะเลนอก
ล าดบัท่ี 69 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายฮาโหรน  เวชศาสตร์ 3 8503 00031 11 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



70 เลขท่ี 70

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเกาะชา้ง
ล าดบัท่ี 70 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววรรณเพ็ญ  แสงแก้ว 1 8208 00046 90 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



71 เลขท่ี 71

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
ล าดบัท่ี 71 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายอ านาจ  หนูนั่น 3 8001 00708 94 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



72 เลขท่ี 72

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางหิน
ล าดบัท่ี 72 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววนิดา  วงค์นรินทร์ 3 8503 00114 20 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



73 เลขท่ี 73

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
ล าดบัท่ี 73 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายมารุต  มหาทรัพย์ 1 8599 00054 48 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



74 เลขท่ี 74

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นหาดทรายด า 
ล  าดบัท่ี 74 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวเพ็ญศิริ  นาวาลอย 1 8501 00066 96 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



75 เลขท่ี 75

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
ล าดบัท่ี 75 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางพัฒน์นรี  ทิพย์วารี 3850100188017

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



76 เลขท่ี 76

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
ล าดบัท่ี 76 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายณฐัพงศ์  ไฝงาม 2920601022279

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



77 เลขท่ี 77

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
ล าดบัท่ี 77 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 138,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 138,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวศิริขวญั  วรสิงห์ 1 8504 00053 15 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



78 เลขท่ี 78

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
ล าดบัท่ี 78 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 138,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 138,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวขวญัฤทัย  ช่วยแท่น 1 8599 00175 52 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



79 เลขท่ี 79

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
ล าดบัท่ี 79 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 138,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 138,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายพิสิทธ์ิ  พิทยาวาณชิย์ 1 8599 00153 35 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



80 เลขท่ี 80

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
ล าดบัท่ี 80 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 138,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 138,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวสุภัคธณดิา  รักร่วม 2 8599 00012 64 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



81 เลขท่ี 81

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
ล าดบัท่ี 81 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 138,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 138,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายวลัลภ  บัวเกตุ 1 8699 00091 85 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



82 เลขท่ี 82

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเขานางหงส์
ล าดบัท่ี 82 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวนภัสวรรณ  ป่ินแก้ว 1 8104 00093 19 8

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



83 เลขท่ี 83

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางหิน
ล าดบัท่ี 83 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 176,129.03        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 176,129.03        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวกุลภาภร  อาจเส็น 1 8503 00055 97 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



84 เลขท่ี 84

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บา้นนาพรุ)
ล าดบัท่ี 84 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววชุิดา  เพ็งแก้ว 1 9106 00067 93 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



85 เลขท่ี 85

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นราชกรูด
ล าดบัท่ี 85 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวอนงค์ คงกิม้ 3 9103 00250 30 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



86 เลขท่ี 86

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นขจดัภยั
ล าดบัท่ี 86 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายสมศักดิ์ เดชประมวลพล 3 8501 00230 50 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



87 เลขท่ี 87

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นคลองของ
ล าดบัท่ี 87 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวนพรัตน์ แซ่เท่ง 3 8501 00113 76 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



88 เลขท่ี 88

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางร้ิน
ล าดบัท่ี 88 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววณชิชา บ ารุงเพ็ชร 3 8504 00071 28 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



89 เลขท่ี 89

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว
ล าดบัท่ี 89 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวสุณ ีด ารงกิจ 1 8599 00074 74 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



90 เลขท่ี 90

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นหาดทรายด า
ล าดบัท่ี 90 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวกิรณา ชัชพีร์ 3 8205 00202 18 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



91 เลขท่ี 91

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนระนองพฒันามิตรภาพท่ี 60
ล าดบัท่ี 91 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวรัชพร  อุทัยแสง 1 8599 00138 93 8

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



92 เลขท่ี 92

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเขานางหงส์
ล าดบัท่ี 92 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววรารัตน์  วชัิยดษิฐ 1 8403 00048 39 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



93 เลขท่ี 93

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนชาติเฉลิม
ล าดบัท่ี 93 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวขวญัพิชชา ยกทอง 1 8599 00022 49 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



94 เลขท่ี 94

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางนอน
ล าดบัท่ี 94 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวสมฤด ี เมฆบุตร 1 8599 00020 96 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



95 เลขท่ี 95

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พฒันา
ล าดบัท่ี 95 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวทิพย์วมิล สิงเกิด 1 9206 00146 38 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



96 เลขท่ี 96

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทรายแดง
ล าดบัท่ี 96 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวกนกรส  เช้ือสาย 3 8599 00055 19 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



97 เลขท่ี 97

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
ล าดบัท่ี 97 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวมลฤด ีแก้วดอนโหนด 1 8504 00008 22 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



98 เลขท่ี 98

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนทบัหลีสุริยวงศ์
ล  าดบัท่ี 98 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางกุลวด ี กาญจนหิรัญ 1 8699 00083 37 8

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



99 เลขท่ี 99

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนมชัฌิมวิทยา
ล าดบัท่ี 99 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสุรวรรณ ตันยุชน 3 8504 00122 54 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



100 เลขท่ี 100

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นน ้าจืดนอ้ย
ล าดบัท่ี 100 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีเกตุ 1 8504 00004 23 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



101 เลขท่ี 101

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนกระบุรี
ล  าดบัท่ี 101 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวนภัสนันท์ ภูริปาณกิ 3 8504 00044 75 4

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



102 เลขท่ี 102

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทบัจาก
ล าดบัท่ี 102 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายสกนธ์  ธนัตวรานนท์ 3 8599 00052 29 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



103 เลขท่ี 103

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นล าเลียง
ล าดบัท่ี 103 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวจันทิมา  บรรดาศักดิ์ 1 8504 00049 18 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



104 เลขท่ี 104

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเช่ียวเหลียง
ล าดบัท่ี 104 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวศิริจันทร์  จันทร์ทาศรี 3 3605 00776 54 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



105 เลขท่ี 105

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางหิน
ล าดบัท่ี 105 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายณทัธนกฤต อ า่ศรี 3 8601 00973 72 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



106 เลขท่ี 106

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทองหลาง
ล าดบัท่ี 106 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววมิลรัตน์ ทองบ่อ 3 3408 00345 16 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



107 เลขท่ี 107

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นส านกั
ล าดบัท่ี 107 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 59,500.00          -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 59,500.00          -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวอัญชลีพร ธรรมบ ารุง 3 8503 00001 29 8

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



108 เลขท่ี 108

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางปรุ
ล าดบัท่ี 108 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวชนัญชิดา โสวตัร 1 8599 00015 34 8

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



109 เลขท่ี 109

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นหว้ยเสียด
ล าดบัท่ี 109 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวรุ่งนภา รุ่งเป้า 1 3013 00119 81 6

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



110 เลขท่ี 110

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนอนุบาลบา้นด่าน
ล าดบัท่ี 110 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวสุจิตรา ไทรบุรี 1 9105 00003 55 6

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



111 เลขท่ี 111

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางขนุแพง่
ล าดบัท่ี 111 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายภูวนาถ คงชนะ 3 8502 00050 12 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



112 เลขท่ี 112

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นละอุ่นใต้
ล  าดบัท่ี 112 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางเนตรนภา บ ารุงเขตร์ 3 8502 00050 11 4

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



113 เลขท่ี 113

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเขาฝาชี
ล าดบัท่ี 113 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวฤดรัีตน์ ฤกษ์ประดษิฐ์ 1 8602 00012 70 4

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



114 เลขท่ี 114

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นภูเขาทอง
ล าดบัท่ี 114 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวปิยาพัชร พรชัย 1 8503 00040 83 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



115 เลขท่ี 115

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นก าพวน
ล าดบัท่ี 115 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวรัชดา มะโนกิจ 3 8501 00294 11 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



116 เลขท่ี 116

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นควนไทรงาม
ล าดบัท่ี 116 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 180,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 180,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวดรุณ ีอินตัน 3 8503 00044 71 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



117 เลขท่ี 117

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนระนองพฒันามิตรภาพท่ี 60
ล าดบัท่ี 117 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวดวงกมล  ชูชัย 1 8599 00114 87 7

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



118 เลขท่ี 118

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นนกงาง
ล าดบัท่ี 118 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายสิชล  ชลสินธ์ุ 1 8599 00022 76 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



119 เลขท่ี 119

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นนกงาง
ล าดบัท่ี 119 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววนัด ี สินสง 1 8501 00063 69 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



120 เลขท่ี 120

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางกลาง
ล าดบัท่ี 120 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวณฏัฐณชิา  น้อยมณี 3 8599 00124 19 4

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



121 เลขท่ี 121

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว
ล าดบัท่ี 121 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวสุวด ี สุขแก้ว 1 8010 00037 77 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



122 เลขท่ี 122

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนอนุบาลระนอง
ล าดบัท่ี 122 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววาสนา  ขุนพล 1 8501 00062 10 6

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



123 เลขท่ี 123

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเกาะสินไห
ล าดบัท่ี 123 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวสาร๊ีฟะห์  ปิสาด 1 8501 00055 74 6

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



124 เลขท่ี 124

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนอนุบาลระนอง
ล าดบัท่ี 124 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 54,000.00          -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 54,000.00          -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวปุณยนุช  ชูทอง 1 8504 00058 12 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



125 เลขท่ี 125

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางกลาง
ล าดบัท่ี 125 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวสิโรวลัล์  พึ่งแย้ม 1 8699 00070 59 4

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



126 เลขท่ี 126

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนวดัหาดส้มแป้น
ล าดบัท่ี 126 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวขวญัชนก  ฉิมพาลี 1 8599 00124 83 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



127 เลขท่ี 127

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
ล าดบัท่ี 127 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวธุมาวด ี สุวรรณ์มาศ 1 8504 00004 52 7

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



128 เลขท่ี 128

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
ล าดบัท่ี 128 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวดวงดาว  เพชรฤทธ์ิ 1 9207 00002 04 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



129 เลขท่ี 129

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นทุ่งมะพร้าว
ล าดบัท่ี 129 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางจิราภรณ์  ธนบัตร 1 8502 00002 62 8

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



130 เลขท่ี 130

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นน ้าจืดนอ้ย
ล าดบัท่ี 130 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางธีรารัตน์  วดัขวาง 3 8204 00196 85 6

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



131 เลขท่ี 131

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บา้นรังแตน)
ล าดบัท่ี 131 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวจีราพร  ลิป่วน 1 8502 00002 88 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



132 เลขท่ี 132

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บา้นบางบอน)
ล าดบัท่ี 132 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวกมลพร  ห้วยแสน 3 8504 00093 77 1

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



133 เลขท่ี 133

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นสองแพรก
ล าดบัท่ี 133 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวสุวด ี สุวรรณ 1 9299 00225 56 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



134 เลขท่ี 134

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นน ้าขาว
ล าดบัท่ี 134 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 9,000.00            -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 9,000.00            -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวเปรมฤด ี เช้ารุ่งโรจน์ 1 8504 00046 59 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



135 เลขท่ี 135

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นหาดจิก
ล าดบัท่ี 135 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสุธิษา  สว่างศรี 3 8601 00739 34 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



136 เลขท่ี 136

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเช่ียวเหลียง
ล าดบัท่ี 136 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

ว่าทีร้่อยตรีหญงิอัมพรรัตน์  นวลด า 1 7706 00090 24 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



137 เลขท่ี 137

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางหิน
ล าดบัท่ี 137 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางอนุธิดา  สุขเกื้อ 3 7704 00150 65 2

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



138 เลขท่ี 138

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางมนั
ล าดบัท่ี 138 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวมาลินี  ส านัก 1 8503 00049 88 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



139 เลขท่ี 139

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนประชาอุทิศ
ล าดบัท่ี 139 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางนันทิยา  หม่วยนอก 3 3016 00178 42 3

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



140 เลขท่ี 140

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางเบน 
ล าดบัท่ี 140 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววจิิตรา  อาจหาญ 1 8503 00051 87 6

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



141 เลขท่ี 141

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นส านกั
ล าดบัท่ี 141 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวรัตนา  นิ่งราวี 5 8503 00016 53 4

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



142 เลขท่ี 142

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นบางหิน
ล าดบัท่ี 142 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวจันทร์แรม  สุดใจ 1 8503 00044 09 8

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



143 เลขท่ี 143

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นนา
ล าดบัท่ี 143 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาววรารัตน์  พรหมบุตร 3 8503 00092 14 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



144 เลขท่ี 144

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นเขาฝาชี
ล าดบัท่ี 144 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นายสวสัดิ์  สังข์ทอง 3 8502 00023 38 9

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



145 เลขท่ี 145

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นภูเขาทอง
ล าดบัท่ี 145 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวอรยา  สืบเหตุ 3 8503 00031 91 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



146 เลขท่ี 146

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นก าพวน
ล าดบัท่ี 146 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวภัชธีญา  ช่วยชาติ 1 8503 00050 56 0

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



147 เลขท่ี 147

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บา้นนาพรุ)
ล าดบัท่ี 147 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวไรหล้า  ชิดเอื้อ 1 8503 00050 21 7

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย



148 เลขท่ี 148

ผู้มีหน้าทีหั่กภาษี ณ ทีจ่่าย  :

ช่ือ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

ท่ีอยู่ 2/10 ม.3  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000

ผูถู้กหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย :

ช่ือ

ท่ีอยู่ โรงเรียนบา้นควนไทรงาม
ล าดบัท่ี 148 ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ

ผูจ่้ายเงิน ออกภาษีใหค้ร้ังเดียว

รวมเงินภาษีท่ีหกัน าส่ง (ตวัอกัษร) (ศูนยบ์าทถว้น)

ขอรับรองว่าขอ้ความและตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ

ลงช่ือ                                                                         ผูจ่้ายเงิน

(นางสุทธิรา  หงษเ์จริญ)

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

5  มกราคม  2565

6. อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................

รวมเงินท่ีจ่ายและภาษีท่ีหกัน าส่ง 108,000.00        -                          

5. การจ่ายเงินไดท่ี้ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

   ค  าสัง่กรมสรรพากรท่ีออกตามมาตรา 3 เตรส
ฯลฯ

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน

4. (ก) ค่าดอกเบ้ีย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ก)

    (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข)
ฯลฯ

1. เงินเดือน คา่จา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2564 108,000.00        -

2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)

3. ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

0994000569572

เลขประจ าตวัประชาชน

นางสาวกรรสิกา  ทองพร้อม 3 8008 00203 79 5

ประเภทเงินไดท่ี้จ่าย ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินท่ีจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย


