
รายงานการดำเนินการตามโครงการ  ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  2565 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 

ชื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
อบรม ประชุม ช้ีแจ้ง
ให้คณะครูได้ทราบ
รายละเอียดและแนว
ดำเนินการโครงการ 
“โรงเรียนสุจริต”  

นางโกสุม  สวัสด์ิพูน
และคณะ 

/   

กิจกรรมหน้าเสาธง 
ท่องคำปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต 
กิจกรรม ๕ ห้องชีวิต 
กิจกรรมท่ีครู
สอดแทรกในการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระ
ฯนั่งสมาธิของหายได้
คืน กิจกรรมในวัน
สำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

นางโกสุม  สวัสด์ิพูน
และคณะ 

/   

จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด
ทุกระดับช้ัน 

นางโกสุม  สวัสด์ิพูน
และคณะ 

/   

สร้างเครือข่าย ในการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้เป็นคน
ดีมีคุณธรรมจริยธรรม 
มีคุณลักษณะสุจริต ๕ 
ประการ มีการทำ
กิจกรรมร่วมกันใน
หลาย ๆ ด้าน 

นางโกสุม  สวัสด์ิพูน
และคณะ 

/   



รายงานการดำเนินการตามโครงการ  ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  2565 
ชื่อโครงการอนามัยโรงเรียน 

 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 

จัดทำเอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆ 
โครงการพัฒนางาน
อนามัยโรงเรียน 
 

นางวันทา  เวชชศาสตร์
และคณะ 

/   

-เฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการกลาง 
 

นางวันทา  เวชชศาสตร์
และคณะ 

/   

-เฝ้าระวังทันตสุขภาพ
จัด 

นางวันทา  เวชชศาสตร์
และคณะ 

/   

-ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน 
-กิจกรรมฉีดวัคซีนโรค
หัด ไอกรน 
บาดทะยัก 
-การตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร
กลางวันและอาหาร
เสริม(นม)ในโรงเรียน 
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพ  และความ
สะอาดของร่างกาย 

นางวันทา  เวชชศาสตร์
และคณะ 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
/ 

  

 

 

 

 



รายงานการดำเนินการตามโครงการ  ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  2565 
ชื่อโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
สภานักเรียน      

นายธีระวฒัน์  ศรีวิชัย
และคณะ 

/   

กิจกรรมสภานักเรียน นายธีระวฒัน์  ศรีวิชัย
และคณะ 

/   

สรุปและประเมินผล
การดำเนินงาน 

นายธีระวฒัน์  ศรีวิชัย
และคณะ 

 /  

 

รายงานการดำเนินการตามโครงการ  ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  2565 
ชื่อโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ ๑ :  
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
สินทรัพย์ โดยใช้ 
ระบบ ICT 

นางธีรภัทร์ สุขไสยาสน์   
/ 

  

กิจกรรมที่ ๒ 
พัฒนาการกำหนด
รูปแบบรายการ ลด
ความเส่ียงการจัดซื้อ 
จัดจ้างให้น้อยลง 

นางธีรภัทร์ สุขไสยาสน์   
/ 

  

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำ
เอกสารและ
ดำเนินการตรวจสอบ
พัสดุและสินทรัพย์    

นางธีรภัทร์ สุขไสยาสน์   
/ 

  

 

 

 



รายงานการดำเนินการตามโครงการ  ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  2565 
ชื่อโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมศึกษาดูงาน 
 

นางวชิราพรรณ  
ศรีวรรณ 

/   

กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพครู  และ
บุคลากรตามความ
ประสงค์ 
 

นางวชิราพรรณ  
ศรีวรรณ 

/   

กิจกรรมอบรม
เสริมสร้างวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณครู 

นางวชิราพรรณ  
ศรีวรรณ 

/   

กิจกรรมจัดงานมุฑิตา
จิต แด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ 
 

นางวชิราพรรณ  
ศรีวรรณ 

 /  
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ชื่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมแนะแนว 
 

นางสาววชิราพรรณ  
วรรณโพธิ์กลาง  

/   

กิจกรรมท่ี ๒ 
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 
 

นางสาววชิราพรรณ  
วรรณโพธิ์กลาง 

 
/ 

  

กิจกรรมท่ี ๓  การ
เย่ียมบ้านนักเรียน 
 

นางสาววชิราพรรณ  
วรรณโพธิ์กลาง 

/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการดำเนินการตามโครงการ  ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  2565 
ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง

เขียนคล่อง 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
จัดทำบัญชีคำพื้นฐาน
ช้ันป.๑-๖ 
 

นางภีม์สุดา  ปุยะติ /   

กิจกรรมวันสุนทรภู ่
 

นางภีม์สุดา  ปุยะติ /   

กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
 

นางภีม์สุดา  ปุยะติ /   

การสอนเสริมเพื่อ
เตรียมสอบ O-NET, 
NT การสอบโดยใช้
ข้อสอบกลาง 

นางภีม์สุดา  ปุยะติ  /  
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ชื่อโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ ๑ ผลิต
และจัดหาส่ือ/
นวัตกรรม  

นางเกศินี  ป้อมหิน และ
คณะ 

 

/   

กิจกรรมที่ ๒  จัดทำ
แบบฝึกทักษะ คิด
คำนวณคล่องท้ัง
ห้องเรียน ป.๒-๖  

นางเกศินี  ป้อมหิน และ
คณะ 

 

/   

กิจกรรมที่ ๓ ติวเข้ม 
NT และ O–net 

นางเกศินี  ป้อมหิน และ
คณะ 

 

 /  

กิจกรรมที่ ๔ ท่อง
สูตรคูณ  
 

นางเกศินี  ป้อมหิน และ
คณะ 

 

/   

กิจกรรมที่ ๕ ค่าย
พัฒนาความคิดทาง
คณิตศาสตร์ 

นางเกศินี  ป้อมหิน และ
คณะ 

 

/   
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ชื่อโครงการ การวัดและประเมินผล 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมท่ี  ๑  ประชุม
วางแผนการดำเนินงาน 

นางฐพัชร์  ฉิมกูล และ
คณะ 

/   

กิจกรรมท่ี ๒   ขอ
อนุมัติโครงการ 

นางฐพัชร์  ฉิมกูล และ
คณะ 

/   

กิจกรรมท่ี ๓ 
ประสานงานและแต่งต้ัง
คณะทำงาน 

นางฐพัชร์  ฉิมกูล และ
คณะ 

/   

๔.๖ จัดทำแบบทดสอบ
ทุกระดับช้ัน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
- แบบทดสอบระหว่าง
ภาคเรียนท่ี ๑ 
- แบบทดสอบปลาย
ภาคเรียนท่ี ๑ 
- แบบทดสอบระหว่าง
ภาคเรียนท่ี ๒ 
- แบบทดสอบปลาย
ภาคเรียนท่ี ๒ 
๔.๗ จัดทำเอกสาร 
หลักฐานทางการศึกษา 
สำหรับนักเรียนท่ีใช้
สมัครโควตา หรือสอบ
ตรง ลาออก หรือย้าย 
สถานศึกษา และ
นักเรียนท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

นางฐพัชร์  ฉิมกูล และ
คณะ 

 
 
 
/ 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 

กิจกรรมท่ี ๕ วัดผล 
ประเมินผล และ
รายงานผล  

นางฐพัชร์  ฉิมกูล  
และคณะ 

 /  
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ชื่อโครงการ พัฒนาห้องเรียนสะเต็มศึกษา ( Stem Education ) 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้กับครู
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนบูรณา
การในรูปแบบ STEM 
Education 

นางจิรวนา เสงี่ยมศักดิ์ 
และคณะ   

/   

กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ ตาม
รูปแบบSTEM 
Educationห้องเรียน 
STEM    

นางจิรวนา เสงี่ยมศักดิ์ 
และคณะ   

/   

กิจกรรมที่ ๓ จัด
กิจกรรมค่ายบูรณาการ
ในรูปแบบ STEM 
Education 

นางจิรวนา เสงี่ยมศักดิ์ 
และคณะ   

/   
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ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน 

สสวท. 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 
ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นางจิรวนา เสงี่ยมศักดิ์ 
และคณะ   

/   

กิจกรรมที่ ๒  จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นางจิรวนา เสงี่ยมศักดิ์ 
และคณะ   

/   

กิจกรรมที่ ๓ จัด
กิจกรรมค่ายบูรณาการ
วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

นางจิรวนา เสงี่ยมศักดิ์ 
และคณะ   

/   
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ชื่อโครงการ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
Intensive English Program IEP 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ ๑  เตรียมความ
พร้อม 
 

นางภาวินี   สุขเกษม 
และคณะ 

/   

กิจกรรมที่ ๒ การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

 /   

กิจกรรมที่ ๓  ดำเนินการรับ
นักเรียน 
 

 /   

กิจกรรมที่ ๔  จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร 
 

 /   

กิจกรรมที่ ๕  ทดสอบความรู้
ความสามารถของนักเรียน 
 

  /  

กิจกรรมที่ ๖  การนิเทศ
ติดตาม 
 

 /   

กิจกรรมที่ ๗  การสรุปผลและ
การประเมินโครงการ 
 

  /  
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ชื่อโครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิต : ว่ายน้ำ  (ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้) 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมท่ี ๑ ประชุม
วางแผน 
 

นางพรแสง  ฤทธิวงษ์  
และคณะ 

/   

กิจกรรมท่ี ๒ ขออนุมัติ
โครงการ 
 

นางพรแสง  ฤทธิวงษ์  
และคณะ 

/   

กิจกรรมท่ี ๓ แต่งต้ัง
คณะทำงาน 

นางพรแสง  ฤทธิวงษ์  
และคณะ 

/   

กิจกรรมท่ี ๔ 
ดำเนินการตามกิจกรรม 
๔.๑ ประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจ
กับผู้ปกครองนักเรียน 
๔.๒ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
๔.๓ ดูแลบำรุงรักษา
สระ 
๔.๔ วัดผลประเมินผล 

นางพรแสง  ฤทธิวงษ์  
และคณะ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการดำเนินการตามโครงการ  ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  2565 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยชุมนุมทางวิชาการ  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม 
-วันสำคัญตามกลุ่มสาระ 
-การแข่งขันทักษะตามกลุ่ม
สาระ 

นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

/ 
 
 

  

กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรม
ชุมนุมทางวิชาการเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ   
เพื่อค้นหาตัวแทนนักเรียน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียน
เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขต
พื้นท่ี  และระดับประเทศ  
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน
ทุกคนเข้าร่วมแข่งขัน 

นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

/   

กิจกรรมท่ี ๓ การแข่งขัน
ทักษะวิชาการภายใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน   
เพื่อค้นหาตัวแทนแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับเขตพื้นท่ี  
และระดับประเทศ  โดย
เปิดโอกาสให้นักเรียนทุก
คนเข้าร่วมแข่งขัน 

นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

 /  

กิจกรรมท่ี ๔ งานแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ
ของนักเรียน 

นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

 /  

 

 



รายงานการดำเนินการตามโครงการ  ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  2565 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Nt) 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมท่ี ๑ ระดับ
คุณภาพผลการสอบ Nt 
ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
-อ่านคำพื้นฐาน
ภาษาไทย 
 

นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

 
/ 

  

-ท่องสูตรคูณและ
มาตราวัดต่างๆ 
 

นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

/   

-ติวข้อสอบ ๓ ด้าน คือ
ด้านคำนวณ  ด้าน
ภาษา และด้านเหตุผล 
 

นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

 /  

-กิจกรรม Pre-Nt ๒ 
ครั้งคือเดือน ม.ค.และ
ก.พ. 
 

นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

 /  

-การสอบ Nt นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

 /  

 

 

 

 

 

 



รายงานการดำเนินการตามโครงการ  ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  2565 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวน
บทเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพผลการสอบ O-
NET ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ในกลุ่มสาระภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
 

นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

/   

กิจกรรมท่ี ๒ การสอบ 
Pre-O-NET   ๒ ครั้ง
คือเดือน ม.ค.และก.พ. 
 

นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

 /  

กิจกรรมที่ ๓ การสอบ  
O-NET 

นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

 /  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการดำเนินการตามโครงการ  ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  2565 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวน
บทเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพผลการสอบ O-
NET ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ในกลุ่มสาระภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
 

นางภาวินี   สุขเกษม
และคณะ 

/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการดำเนินการตามโครงการ  ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  2565 
ชื่อโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
๑. ศึกษาดูงาน สร้าง
ฐานความคิด 

นางวชิรพรรณ  
ศรีวรรณ  และคณะ 

/   

๒. พัฒนาภารกิจสู่
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

นางวชิรพรรณ  
ศรีวรรณ  และคณะ 

/   

๓. เสริมสร้างวินัย ใส่ใจ
บริการ 

นางวชิรพรรณ  
ศรีวรรณ  และคณะ 

/   

๔. ร่วมสร้างมาตรฐาน
งานเขตสุจริต 

  

นางวชิรพรรณ  
ศรีวรรณ  และคณะ 

/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการดำเนินการตามโครงการ  ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ  2565 
ชื่อโครงการพัฒนา ICT และการศึกษาทางไกล DLIT 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
กิจกรรมท่ี๑ พัฒนาส่ือ

และเครื่องมือ 
 

นางสาวสุภัทร   จีนปรุและ
คณะ 

/   

กิจกรรมท่ี ๒  จัดอบรม
การใช้ส่ือให้ครู 

 

นางสาวสุภัทร   จีนปรุและ
คณะ 

/   

 

 
 
 
 
 



เงินฝาก เงินฝาก
ธนาคาร ส่วนราชการ

เงินรายได้แผ่นดิน     
    เงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุนอ่ืน -              
    เงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน -              
    เงินหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 905.77       
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุนท่ัวไป
    เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 633,534.57 633,534.57    
    เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 129,000.00     129,000.00    
    เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี
          - หนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 75,638.46       75,638.46      
          - ชุดเคร่ืองแบบนักเรียน 660.00           660.00          
          - อุปกรณ์การเรียน 7,200.00        7,200.00       
          - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,253,318.05  1,253,318.05  
    เงินโครงการให้ความช่วยเหลือช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เงินรายได้สถานศึกษา
    เงินบ ารุงการศึกษา 57,652.86       57,652.86      
    เงินเด็กห้องเรียนพิเศษ (IEP) 9,401.47        9,401.47       
    เงินกิจกรรมลูกเสือ 20,012.68       20,012.68      
    เงินกองทุนส่งเสริมการศึกษา 199,290.76     199,290.76    
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 2,218,262.92  2,218,262.92  
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันทุพโภชนาการ 740.44           740.44          
    เงินทุนอาหารกลางวันเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 13,253.56       13,253.56      
    เงินโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 320,947.11     320,947.11    
    เงินครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย 250,828.62     250,828.62    
    เงินครูพ่ีเล้ียงระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 73,293.80       73,293.80      
    เงินโครงการห้องเรียนสะเต็มศึกษา 437,136.91     437,136.91    
     เงินบ ารุงการศึกษาการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ า 329,259.39     329,259.39    
    เงินกองทุนการศึกษาเพ่ือความเสมอภาค (กสศ) 271.82           271.82          ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน

รวม 905.77       6,029,703.42  6,030,609.19  ในวันท่ี 29-30 ม.ค.65

                   ...............................                            ..............................                           ..............................
                       กรรมการ

………………………… …………………………
กรรมการ กรรมการ

ลงช่ือ..........................................หัวหน้าหน่วยงานย่อย
                   (นายธีระ   คนชุม)

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ประจ าวันท่ี  เดือน 31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565

ประเภท เงินสด รวม หมายเหตุ

(หกล้านสามหม่ืนหกร้อยเก้าบาทสิบเก้าสตางค์ )
ลงช่ือ............................................ผู้จัดท ารายงาน

                   (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)
          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้น า
เงินสดเก็บรักษาในตู้นิรภัยเป็นท่ีเรียบร้อย



เงินฝาก เงินฝาก
ธนาคาร ส่วนราชการ

เงินรายได้แผ่นดิน     
    เงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุนอ่ืน
    เงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
    เงินหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 1,998.62     
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุนท่ัวไป
    เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 950,466.82 950,466.82    
    เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
    เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี
          - หนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 75,638.46       75,638.46      
          - ชุดเคร่ืองแบบนักเรียน 660.00           660.00          
          - อุปกรณ์การเรียน 94,040.00       94,040.00      
          - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,350,978.05  1,350,978.05  
    เงินโครงการให้ความช่วยเหลือช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เงินรายได้สถานศึกษา
    เงินบ ารุงการศึกษา 59,652.86       59,652.86      
    เงินเด็กห้องเรียนพิเศษ (IEP) 1,146,601.47  1,146,601.47  
    เงินกิจกรรมลูกเสือ 20,012.68       20,012.68      
    เงินกองทุนส่งเสริมการศึกษา 199,290.76     199,290.76    
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 1,477,099.92  1,477,099.92  
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันทุพโภชนาการ 740.44           740.44          
    เงินทุนอาหารกลางวันเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 13,253.56       13,253.56      
    เงินโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 399,547.11     399,547.11    
    เงินครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย 313,328.62     313,328.62    
    เงินครูพ่ีเล้ียงระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 202,793.80     202,793.80    
    เงินโครงการห้องเรียนสะเต็มศึกษา 779,116.91     779,116.91    
     เงินบ ารุงการศึกษาการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ า 491,879.39     491,879.39    
    เงินกองทุนการศึกษาเพ่ือความเสมอภาค (กสศ) 271.82           271.82          ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน

รวม 1,998.62     7,575,372.67  7,577,371.29  ในวันท่ี 24-27 ก.พ.65

                       กรรมการ

ประเภท เงินสด รวม หมายเหตุ

ลงช่ือ............................................ผู้จัดท ารายงาน
                 (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้น า
เงินสดเก็บรักษาในตู้นิรภัยเป็นท่ีเรียบร้อย

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ประจ าวันท่ี  เดือน 28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

กรรมการ กรรมการ
ลงช่ือ..........................................หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทย่ีสิบเก้าสตางค์ )

          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
                (นายธีระ   คนชุม)



เงินฝาก เงินฝาก
ธนาคาร ส่วนราชการ

เงินรายได้แผ่นดิน     
    เงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุนอ่ืน
    เงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
    เงินหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 2,750.37     
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุนท่ัวไป
    เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 1,077,555.45 1,077,555.45  
    เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
    เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี
          - หนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 772,343.46     772,343.46    
          - ชุดเคร่ืองแบบนักเรียน 379,500.00     379,500.00    
          - อุปกรณ์การเรียน 286,995.00     286,995.00    
          - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,606,478.05  1,606,478.05  
    เงินโครงการให้ความช่วยเหลือช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เงินรายได้สถานศึกษา
    เงินบ ารุงการศึกษา 60,652.86       60,652.86      
    เงินเด็กห้องเรียนพิเศษ (IEP) 1,469,301.47  1,469,301.47  
    เงินกิจกรรมลูกเสือ 20,012.68       20,012.68      
    เงินกองทุนส่งเสริมการศึกษา 199,290.76     199,290.76    
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 642,199.92     642,199.92    
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันทุพโภชนาการ 740.44           740.44          
    เงินทุนอาหารกลางวันเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 13,253.56       13,253.56      
    เงินโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 418,747.11     418,747.11    
    เงินครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย 350,828.62     350,828.62    
    เงินครูพ่ีเล้ียงระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 208,593.80     208,593.80    
    เงินโครงการห้องเรียนสะเต็มศึกษา 744,961.91     744,961.91    
     เงินบ ารุงการศึกษาการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ า 500,069.39     500,069.39    
    เงินกองทุนการศึกษาเพ่ือความเสมอภาค (กสศ) 271.82           271.82          

รวม 2,750.37     8,751,796.30  8,754,546.67  

                       กรรมการ

ประจ าวันท่ี  เดือน 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565

ประเภท เงินสด รวม หมายเหตุ

(แปดล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนส่ีพันห้าร้อยส่ีสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ )
ลงช่ือ............................................ผู้จัดท ารายงาน

                       (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)
          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้น า
เงินสดเก็บรักษาในตู้นิรภัยเป็นท่ีเรียบร้อย

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

กรรมการ กรรมการ
ลงช่ือ..........................................หัวหน้าหน่วยงานย่อย

                      (นายธีระ   คนชุม)
          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)



เงินฝาก เงินฝาก
ธนาคาร ส่วนราชการ

เงินรายได้แผ่นดิน     
    เงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุนอ่ืน
    เงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
    เงินหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 372.53       
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุนท่ัวไป
    เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 942,852.82 942,852.82    
    เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
    เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี
          - หนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 772,343.46     772,343.46    
          - ชุดเคร่ืองแบบนักเรียน 379,500.00     379,500.00    
          - อุปกรณ์การเรียน 286,995.00     286,995.00    
          - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,593,678.05  1,593,678.05  
    เงินโครงการให้ความช่วยเหลือช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เงินรายได้สถานศึกษา
    เงินบ ารุงการศึกษา 52,852.86       52,852.86      
    เงินเด็กห้องเรียนพิเศษ (IEP) 1,488,301.47  1,488,301.47  
    เงินกิจกรรมลูกเสือ 20,012.68       20,012.68      
    เงินกองทุนส่งเสริมการศึกษา 199,290.76     199,290.76    
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 630,699.92     630,699.92    
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันทุพโภชนาการ 740.44           740.44          
    เงินทุนอาหารกลางวันเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 13,253.56       13,253.56      
    เงินโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 420,547.11     420,547.11    
    เงินครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย 325,828.62     325,828.62    
    เงินครูพ่ีเล้ียงระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 193,093.80     193,093.80    
    เงินโครงการห้องเรียนสะเต็มศึกษา 746,961.91     746,961.91    
     เงินบ ารุงการศึกษาการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ า 469,149.39     469,149.39    
    เงินกองทุนการศึกษาเพ่ือความเสมอภาค (กสศ) 271.82           271.82          ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน

รวม 372.53       8,536,373.67  8,536,746.20  ในวันท่ี 7-28 เม.ย.65

                       กรรมการ

       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

ลงช่ือ............................................ผู้จัดท ารายงาน
(แปดล้านห้าแสนสามหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยส่ีสิบหกบาทย่ีสิบสตางค์ )

                       (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)
          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้น า
เงินสดเก็บรักษาในตู้นิรภัยเป็นท่ีเรียบร้อย

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ประจ าวันท่ี  เดือน 29 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565

ประเภท เงินสด รวม หมายเหตุ

กรรมการ กรรมการ
ลงช่ือ..........................................หัวหน้าหน่วยงานย่อย

                      (นายธีระ   คนชุม)



เงินฝาก เงินฝาก
ธนาคาร ส่วนราชการ

เงินรายได้แผ่นดิน     
    เงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุนอ่ืน
    เงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
    เงินหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 2,956.55     
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุนท่ัวไป
    เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 821,898.33 821,898.33    
    เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
    เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี
          - หนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 772,343.46     772,343.46    
          - ชุดเคร่ืองแบบนักเรียน
          - อุปกรณ์การเรียน 4,350.00        4,350.00       
          - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,345,480.05  1,345,480.05  
    เงินโครงการให้ความช่วยเหลือช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 2,944,071.84  
เงินรายได้สถานศึกษา
    เงินบ ารุงการศึกษา 77,852.86       77,852.86      
    เงินเด็กห้องเรียนพิเศษ (IEP) 1,336,801.47  1,336,801.47  
    เงินกิจกรรมลูกเสือ 20,012.68       20,012.68      
    เงินกองทุนส่งเสริมการศึกษา 199,290.76     199,290.76    
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 1,959,112.92  1,959,112.92  
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันทุพโภชนาการ 740.44           740.44          
    เงินทุนอาหารกลางวันเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 13,253.56       13,253.56      
    เงินโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 428,947.11     428,947.11    
    เงินครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย 525,828.62     525,828.62    
    เงินครูพ่ีเล้ียงระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 157,093.80     157,093.80    
    เงินโครงการห้องเรียนสะเต็มศึกษา 746,961.91     746,961.91    
     เงินบ ารุงการศึกษาการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ า 427,384.39     427,384.39    
    เงินกองทุนการศึกษาเพ่ือความเสมอภาค (กสศ) 271.82           271.82          

รวม 2,956.55     8,837,624.18  8,840,580.73  

                       กรรมการ

       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้น า
เงินสดเก็บรักษาในตู้นิรภัยเป็นท่ีเรียบร้อย

กรรมการ กรรมการ
ลงช่ือ..........................................หัวหน้าหน่วยงานย่อย

                      (นายธีระ   คนชุม)

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ประจ าวันท่ี  เดือน 31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

ประเภท เงินสด รวม หมายเหตุ

ลงช่ือ............................................ผู้จัดท ารายงาน
                       (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)

(แปดล้านแปดแสนส่ีหม่ืนห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ )



เงินฝาก เงินฝาก
ธนาคาร ส่วนราชการ

เงินรายได้แผ่นดิน     
    เงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุนอ่ืน 3,561.29        3,561.29       
    เงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 1,858.26        1,858.26       
    เงินหักภาษี ณ ท่ีจ่าย -            -              
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุนท่ัวไป
    เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 410,808.43 410,808.43    
    เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
    เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี
          - หนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี
          - ชุดเคร่ืองแบบนักเรียน
          - อุปกรณ์การเรียน 4,155.00        4,155.00       
          - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,038,325.51  1,038,325.51  
    เงินโครงการให้ความช่วยเหลือช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เงินรายได้สถานศึกษา
    เงินบ ารุงการศึกษา 77,928.23       77,928.23      
    เงินเด็กห้องเรียนพิเศษ (IEP) 1,187,590.89  1,187,590.89  
    เงินกิจกรรมลูกเสือ 20,037.49       20,037.49      
    เงินกองทุนส่งเสริมการศึกษา 199,290.76     199,290.76    
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 1,284,414.92  1,284,414.92  
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันทุพโภชนาการ 741.36           741.36          
    เงินทุนอาหารกลางวันเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 13,269.99       13,269.99      
    เงินโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 776,906.60     776,906.60    
    เงินครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย 618,814.84     618,814.84    
    เงินครูพ่ีเล้ียงระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 303,838.04     303,838.04    
    เงินโครงการห้องเรียนสะเต็มศึกษา 731,687.79     731,687.79    
     เงินบ ารุงการศึกษาการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ า 588,233.09     588,233.09    
    เงินกองทุนการศึกษาเพ่ือความเสมอภาค (กสศ) 32,300.48       32,300.48      ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน

รวม -            7,293,762.97  7,293,762.97  ในวันท่ี 29 มิ.ย.65

                       กรรมการ

ประเภท เงินสด รวม หมายเหตุ

ลงช่ือ............................................ผู้จัดท ารายงาน
                 (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)
          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้น า
เงินสดเก็บรักษาในตู้นิรภัยเป็นท่ีเรียบร้อย

(เจ็ดล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ )

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ประจ าวันท่ี  เดือน 30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565

กรรมการ กรรมการ
ลงช่ือ..........................................หัวหน้าหน่วยงานย่อย

                (นายธีระ   คนชุม)



    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)


