
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

รายงานแสดงความก้าวหน้าการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ปีงบประมาณ 2565  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

………………………… …………………………
กรรมการ กรรมการ

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)



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

(เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทย่ีสิบเก้าสตางค์ )

          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
                (นายธีระ   คนชุม)

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

รายงานแสดงความก้าวหน้าการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ปีงบประมาณ 2565  ประจ าวันท่ี  เดือน 28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

ประเภท เงินสด รวม หมายเหตุ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้น า
เงินสดเก็บรักษาในตู้นิรภัยเป็นท่ีเรียบร้อย



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 กรรมการ กรรมการ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้น า
เงินสดเก็บรักษาในตู้นิรภัยเป็นท่ีเรียบร้อย

รายงานแสดงความก้าวหน้าการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ปีงบประมาณ 2565  ประจ าวันท่ี  เดือน 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565

ประเภท เงินสด รวม หมายเหตุ

(แปดล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนส่ีพันห้าร้อยส่ีสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ )

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

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

                       (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)
          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้น า
เงินสดเก็บรักษาในตู้นิรภัยเป็นท่ีเรียบร้อย

รายงานแสดงความก้าวหน้าการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ปีงบประมาณ 2565  ประจ าวันท่ี  เดือน 29 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565

ประเภท เงินสด รวม หมายเหตุ

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

                      (นายธีระ   คนชุม)
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)



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

(แปดล้านแปดแสนส่ีหม่ืนห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ )

รายงานแสดงความก้าวหน้าการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ปีงบประมาณ 2565  ประจ าวันท่ี  เดือน 31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

ประเภท เงินสด รวม หมายเหตุ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้น า
เงินสดเก็บรักษาในตู้นิรภัยเป็นท่ีเรียบร้อย

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

                      (นายธีระ   คนชุม)
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)



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

รายงานแสดงความก้าวหน้าการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ปีงบประมาณ 2565  ประจ าวันท่ี  เดือน 30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565

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

                (นายธีระ   คนชุม)

ประเภท เงินสด รวม หมายเหตุ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้น า
เงินสดเก็บรักษาในตู้นิรภัยเป็นท่ีเรียบร้อย

(เจ็ดล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ )



    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
















