
เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,205,754.15    2,205,754.15    

ตค. 1 บส 1 22ก 19067 เลขท่ี 1 1,700.00           1,700.00            ต.ค. 1

ยอดยกไป 2,207,454.15    -                     -                  2,207,454.15     

2,207,454.15    -                  -                  2,207,454.15    ผูจ้ดัท  ำ 2,207,454.15    -                     -                  2,207,454.15     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,207,454.15    2,207,454.15    

ตค. 2 บส 2 22ก 19067 เลขท่ี 2-3 3,400.00           3,400.00            ต.ค. 1

ยอดยกไป 2,210,854.15    -                     -                  2,210,854.15     

2,210,854.15    -                  -                  2,210,854.15    ผูจ้ดัท  ำ 2,210,854.15    -                     -                  2,210,854.15     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,210,854.15    2,210,854.15    

ตค. 4 บส 3 22ก 19067 เลขท่ี 4-6 5,550.00           5,550.00            ต.ค. 4

ยอดยกไป 2,216,404.15    -                     -                  2,216,404.15     

2,216,404.15    -                  -                  2,216,404.15    ผูจ้ดัท  ำ 2,216,404.15    -                     -                  2,216,404.15     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,216,404.15    2,216,404.15    

ตค. 5 บส 4 22ก 19067 เลขท่ี 7-8 3,400.00           3,400.00            ต.ค. 5

ยอดยกไป 2,219,804.15    -                     -                  2,219,804.15     

2,219,804.15    -                  -                  2,219,804.15    ผูจ้ดัท  ำ 2,219,804.15    -                     -                  2,219,804.15     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,219,804.15    -                  2,219,804.15    

ต.ค. 6 ต.ค. 6 บจ 1 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ) 32,886.25         32,886.25          

บจ 2 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำ Internet) 5,350.00           5,350.00            

บจ 3 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำโทรศพัท)์ 107.00              107.00               

บจ 4 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (น ้ำประปำ) 20.00                20.00                  

บจ 5 น ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำย 1,434.26           1,434.26            

ยอดยกไป 2,180,006.64    -                     -                  2,180,006.64     

2,219,804.15    -                  -                  2,219,804.15    ผูจ้ดัท  ำ 2,219,804.15    -                     -                  2,219,804.15     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,180,006.64    2,180,006.64    

ตค. 7 บส 5 22ก 19067 เลขท่ี 9 1,700.00           1,700.00            ต.ค. 7

ยอดยกไป 2,181,706.64    -                     -                  2,181,706.64     

2,181,706.64    -                  -                  2,181,706.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,181,706.64    -                     -                  2,181,706.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,181,706.64    2,181,706.64    

ตค. 8 บส 6 22ก 19067 เลขท่ี 10 1,700.00           1,700.00            ต.ค. 8

ยอดยกไป 2,183,406.64    -                     -                  2,183,406.64     

2,183,406.64    -                  -                  2,183,406.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,183,406.64    -                     -                  2,183,406.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,183,406.64    2,183,406.64    

ตค. 9 บส 7 22ก 19067 เลขท่ี 11-12 3,400.00           3,400.00            ต.ค. 9

ยอดยกไป 2,186,806.64    -                     -                  2,186,806.64     

2,186,806.64    -                  -                  2,186,806.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,186,806.64    -                     -                  2,186,806.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,186,806.64    2,186,806.64    

ตค. 11 บส 8 22ก 19067 เลขท่ี 13 1,700.00           1,700.00            ต.ค. 11

ยอดยกไป 2,188,506.64    -                     -                  2,188,506.64     

2,188,506.64    -                  -                  2,188,506.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,188,506.64    -                     -                  2,188,506.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,188,506.64    2,188,506.64    

ตค. 12 บส 9 22ก 19067 เลขท่ี 14-15 3,400.00           3,400.00            ต.ค. 12

ยอดยกไป 2,191,906.64    -                     -                  2,191,906.64     

2,191,906.64    -                  -                  2,191,906.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,191,906.64    -                     -                  2,191,906.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,191,906.64    2,191,906.64    

ตค. 15 บส 10 22ก 19067 เลขท่ี 16-22 12,950.00         12,950.00         ต.ค. 15

ยอดยกไป 2,204,856.64    -                     -                  2,204,856.64     

2,204,856.64    -                  -                  2,204,856.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,204,856.64    -                     -                  2,204,856.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,204,856.64    2,204,856.64    

ตค. 18 บส 11 22ก 19067 เลขท่ี 23 1,700.00           1,700.00            ต.ค. 18

ยอดยกไป 2,206,556.64    -                     -                  2,206,556.64     

2,206,556.64    -                  -                  2,206,556.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,206,556.64    -                     -                  2,206,556.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,206,556.64    2,206,556.64    

ตค. 20 บส 12 22ก 19067 เลขท่ี 24-26 5,100.00           5,100.00            ต.ค. 20

ยอดยกไป 2,211,656.64    -                     -                  2,211,656.64     

2,211,656.64    -                  -                  2,211,656.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,211,656.64    -                     -                  2,211,656.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,211,656.64    2,211,656.64    

ตค. 23 บส 13 22ก 19067 เลขท่ี 27 1,700.00           1,700.00            ต.ค. 23

ยอดยกไป 2,213,356.64    -                     -                  2,213,356.64     

2,213,356.64    -                  -                  2,213,356.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,213,356.64    -                     -                  2,213,356.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,213,356.64    2,213,356.64    

ตค. 26 บส 14 22ก 19067 เลขท่ี 28-29 3,400.00           3,400.00            ต.ค. 26

ยอดยกไป 2,216,756.64    -                     -                  2,216,756.64     

2,216,756.64    -                  -                  2,216,756.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,216,756.64    -                     -                  2,216,756.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,216,756.64    2,216,756.64    

ตค. 27 บส 15 22ก 19067 เลขท่ี 30 1,700.00           1,700.00            ต.ค. 27

ยอดยกไป 2,218,456.64    -                     -                  2,218,456.64     

2,218,456.64    -                  -                  2,218,456.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,218,456.64    -                     -                  2,218,456.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,218,456.64    2,218,456.64    

ตค. 28 บส 16 22ก 19067 เลขท่ี 31 1,700.00           1,700.00            ต.ค. 28

ยอดยกไป 2,220,156.64    -                     -                  2,220,156.64     

2,220,156.64    -                  -                  2,220,156.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,220,156.64    -                     -                  2,220,156.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,220,156.64    2,220,156.64    

ตค. 29 บส 17 22ก 19067 เลขท่ี 32-34 5,100.00           5,100.00            ต.ค. 29

ยอดยกไป 2,225,256.64    -                     -                  2,225,256.64     

2,225,256.64    -                  -                  2,225,256.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,225,256.64    -                     -                  2,225,256.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,225,256.64    2,225,256.64    ยอดยกมำ

ตค. 30 บส 18 22ก 19067 เลขท่ี 35 1,700.00           1,700.00            ต.ค. 30 บจ 6 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งท ำไวนิล 2,282.47           2,282.47            

บจ 7 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ จำ้งเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเดือน ก.ย. 2,966.16           2,966.16            

บจ 8 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ จำ้งเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเดือน ส.ค. 3,661.63           3,661.63            

บจ 9 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 3,329.59           3,329.59            

บจ 10 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 500.00              500.00               

บจ 11 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งท ำไวนิล สปัดำห์วิทยำศำสตร์ 641.94              641.94               

บค 12 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ 18,522.13         18,522.13          

บค 13 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 14 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 15 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 16 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 17 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 18 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 19 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 20 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 21 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 22 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 23 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 24 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 25 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 26 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 27 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 28 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

ยอดยกไป 2,226,956.64    2,226,956.64    ยอดยกไป 38,303.92         -                     -                  38,303.92          

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,226,956.64    2,226,956.64    ยอดยกมำ 38,303.92         38,303.92          

ตค. 30 ต.ค. 30 บค 29 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 30 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 31 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 32 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 33 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 34 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 35 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 36 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 37 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 38 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บค 39 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 400.00              400.00               

บจ 40 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 24,168.00         24,168.00          

บจ 41 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 12,645.70         12,645.70          

บจ 42 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 200.00              200.00               

บจ 43 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 200.00              200.00               

บจ 44 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 296.00              296.00               

บจ 45 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 200.00              200.00               

บจ 46 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 149.00              149.00               

บจ 47 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 1,200.00           1,200.00            

บจ 48 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 2,328.04           2,328.04            

บจ 49 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 515.14              515.14               

บจ 50 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 975.79              975.79               

บจ 51 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 345.00              345.00               

ยอดยกไป 2,226,956.64    2,226,956.64    ยอดยกไป 85,926.59         -                     -                  85,926.59          

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,226,956.64    2,226,956.64    ยอดยกมำ 85,926.59         85,926.59          

ตค. 30 ต.ค. 30 บจ 52 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 200.00              200.00               

บจ 53 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งท ำไวนิล 1,027.31           1,027.31            

บจ 54 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 10,897.70         10,897.70          

บจ 55 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำโทรศพัท)์  ก.ย. 107.00              107.00               

บจ 56 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 6,735.00           6,735.00            

บจ 57 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 635.50              635.50               

บค 58 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำจำ้งท ำอำหำรว่ำง 1,675.00           1,675.00            

บจ 59 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำ)  พ.ค. 40,153.00         40,153.00          

บจ 60 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำสำธำรณูปโภคค่ำ Internet เดือน ต.ค. 5,350.00           5,350.00            

บค 61 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 480.00              480.00               

บค 62 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 480.00              480.00               

บค 63 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 480.00              480.00               

บค 64 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 480.00              480.00               

บค 65 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 480.00              480.00               

บค 66 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 480.00              480.00               

บค 67 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 480.00              480.00               

บค 68 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 6,581.88           6,581.88            

บค 69 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 2,704.00           2,704.00            

บจ 70 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำสมทบประกนัสงัคม 500.00              500.00               

บค 71 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 960.00              960.00               

บค 72 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำสงัคมศึกษำ 10,000.00         10,000.00          

บค 73 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำภำษำจีน 10,000.00         10,000.00          

บค 74 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำคณิตศำสตร์ 10,000.00         10,000.00          

ยอดยกไป 2,226,956.64    2,226,956.64    ยอดยกไป 196,812.98       #VALUE! เงนิรายได้ 196,812.98        

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,226,956.64    2,226,956.64    ยอดยกมำ 196,812.98       196,812.98        

ตค. 30 ต.ค. 30 บค 75 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งท ำควำมสะอำดอำคำรเรียน พิชญ 10,000.00         10,000.00          

บจ 76 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำเช่ำงวดคอม งวดท่ี 4/36 85,436.00         85,436.00          

บจ 77 น ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำย 559.09              559.09               

ยอดยกไป 1,934,148.57    -                     -                  1,934,148.57     

2,226,956.64    -                  -                  2,226,956.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,226,956.64    -                     -                  2,226,956.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,934,148.57    1,934,148.57    

ตค. 31 บส 19 22ก 19067 เลขท่ี 36 1,700.00           1,700.00            ต.ค. 31

บส 20 22ก 19068 เลขท่ี 1 1,600.00           1,600.00            

ยอดยกไป 1,937,448.57    -                     -                  1,937,448.57     

1,937,448.57    -                  -                  1,937,448.57    ผูจ้ดัท  ำ 1,937,448.57    -                     -                  1,937,448.57     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,937,448.57    1,937,448.57    

พ.ย. 1 บส 21 22ก 19067 เลขท่ี 37 1,700.00           พ.ย. 1

ยอดยกไป 1,939,148.57    -                     -                  1,939,148.57     

1,939,148.57    -                  -                  1,937,448.57    ผูจ้ดัท  ำ 1,939,148.57    -                     -                  1,937,448.57     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,939,148.57    1,939,148.57    

พ.ย. 2 บส 22 22ก 19067 เลขท่ี 38 1,700.00           1,700.00            พ.ย. 2 บจ 78 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 4,755.14           4,755.14            

บจ 79 น ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำย 276.17              276.17               

ยอดยกไป 1,935,817.26    -                     -                  1,935,817.26     

1,940,848.57    -                  -                  1,940,848.57    ผูจ้ดัท  ำ 1,940,848.57    -                     -                  1,940,848.57     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,935,817.26    -                  1,935,817.26    

พ.ย. 3 บส 23 22ก 19067 เลขท่ี 39 1,700.00           1,700.00            พ.ย. 3

ยอดยกไป 1,937,517.26    -                     -                  1,937,517.26     

1,937,517.26    -                  -                  1,937,517.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,937,517.26    -                     -                       1,937,517.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,937,517.26    -                  1,937,517.26    

พ.ย. 4 บส 24 22ก 19067 เลขท่ี 40-41 3,400.00           3,400.00            พ.ย. 4 บค 80 จ่ำยเงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐำนนกัเรียนยำกจน และยำกจนพิเศษ 49,500.00         49,500.00          

- -

ยอดยกไป 1,891,417.26    -                     -                       1,891,417.26     

1,940,917.26    -                  -                  1,940,917.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,940,917.26    -                     -                       1,940,917.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,891,417.26    -                  1,891,417.26    

พ.ย. 5 บส 25 22ก 19067 เลขท่ี 42-49 14,450.00         14,450.00         พ.ย. 5 บจ 81 น ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำย 806.00              806.00               

ยอดยกไป 1,905,061.26    -                     -                       1,905,061.26     

1,905,867.26    -                  -                  1,905,867.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,905,867.26    -                     -                       1,905,867.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,905,061.26    -                  1,905,061.26    

พ.ย. 6 บส 26 22ก 19067 เลขท่ี 50 1,700.00           1,700.00            พ.ย. 6

บส 27 22ก 19069 เลขท่ี 1-3 5,100.00           5,100.00            

ยอดยกไป 1,911,861.26    -                     -                       1,911,861.26     

1,911,861.26    -                  -                  1,911,861.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,911,861.26    -                     -                       1,911,861.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,911,861.26    -                  1,911,861.26    

พ.ย. 7 บส 28 22ก 19069 เลขท่ี 4 1,700.00           1,700.00            พ.ย. 7

ยอดยกไป 1,913,561.26    -                     -                       1,913,561.26     

1,913,561.26    -                  -                  1,913,561.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,913,561.26    -                     -                       1,913,561.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,913,561.26    -                  1,913,561.26    

พ.ย. 8 บส 29 22ก 19069 เลขท่ี 5-7 5,550.00           5,550.00            พ.ย. 8

ยอดยกไป 1,919,111.26    -                     -                       1,919,111.26     

1,919,111.26    -                  -                  1,919,111.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,919,111.26    -                     -                       1,919,111.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,919,111.26    -                  1,919,111.26    

พ.ย. 9 บส 30 22ก 19069 เลขท่ี 8-9 3,400.00           3,400.00            พ.ย. 9

ยอดยกไป 1,922,511.26    -                     -                       1,922,511.26     

1,922,511.26    -                  -                  1,922,511.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,922,511.26    -                     -                       1,922,511.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,922,511.26    -                  1,922,511.26    

พ.ย. 10 บส 31 22ก 19069 เลขท่ี 10-13 6,800.00           6,800.00            พ.ย. 10

ยอดยกไป 1,929,311.26    -                     -                       1,929,311.26     

1,929,311.26    -                  -                  1,929,311.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,929,311.26    -                     -                       1,929,311.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,929,311.26    -                  1,929,311.26    

พ.ย. 11 บส 32 22ก 19069 เลขท่ี 14-17 6,800.00           6,800.00            พ.ย. 11

ยอดยกไป 1,936,111.26    -                     -                       1,936,111.26     

1,936,111.26    -                  -                  1,936,111.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,936,111.26    -                     -                       1,936,111.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,936,111.26    -                  1,936,111.26    

พ.ย. 12 บส 33 22ก 19069 เลขท่ี 18-19 3,400.00           3,400.00            พ.ย. 12

ยอดยกไป 1,939,511.26    -                     -                       1,939,511.26     

1,939,511.26    -                  -                  1,939,511.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,939,511.26    -                     -                       1,939,511.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,939,511.26    -                  1,939,511.26    

พ.ย. 13 บส 34 22ก 19069 เลขท่ี 20-22 3,400.00           3,400.00            พ.ย. 13

ยอดยกไป 1,942,911.26    -                     -                       1,942,911.26     

1,942,911.26    -                  -                  1,942,911.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,942,911.26    -                     -                       1,942,911.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,942,911.26    -                  1,942,911.26    

พ.ย. 14 บส 35 22ก 19069 เลขท่ี 23 1,900.00           1,900.00            พ.ย. 14 บค 82 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งท ำอำหำรกลำงวนัและอำหำรว่ำง 4,290.00           4,290.00            

ยอดยกไป 1,940,521.26    -                     -                       1,940,521.26     

1,944,811.26    -                  -                  1,944,811.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,944,811.26    -                     -                       1,944,811.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,940,521.26    -                  1,940,521.26    

พ.ย. 16 บส 36 22ก 19069 เลขท่ี 24-27 6,400.00           6,400.00            พ.ย. 16

ยอดยกไป 1,946,921.26    -                     -                       1,946,921.26     

1,946,921.26    -                  -                  1,946,921.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,946,921.26    -                     -                       1,946,921.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,946,921.26    -                  1,946,921.26    

พ.ย. 17 บส 37 22ก 19069 เลขท่ี 28-29 3,400.00           3,400.00            พ.ย. 17

ยอดยกไป 1,950,321.26    -                     -                       1,950,321.26     

1,950,321.26    -                  -                  1,950,321.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,950,321.26    -                     -                       1,950,321.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,950,321.26    -                  1,950,321.26    

พ.ย. 19 บส 38 22ก 19069 เลขท่ี 30-31 3,400.00           3,400.00            พ.ย. 19 บจ 83 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำซ่อมเคร่ืองปร้ินเพ่ือใชง้ำนฝ่ำยแผน 500.00              500.00               

บจ 84 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ วสัดุ 4,733.56           4,733.56            

บจ 85 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ วสัดุ 6,335.23           6,335.23            

บจ 86 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ วสัดุ 1,000.00           1,000.00            

บจ 87 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ วสัดุ 500.00              500.00               

บจ 88 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ วสัดุ 1,155.00           1,155.00            

บจ 89 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ วสัดุ 1,190.00           1,190.00            

บจ 90 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ วสัดุ 2,773.83           2,773.83            

บจ 91 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ งท ำอำหำรว่ำง 1,900.00           1,900.00            

บจ 92 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ ใชส้อย 2,373.00           2,373.00            

บจ 93 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ ใชส้อย 480.00              480.00               

บจ 94 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ ใชส้อย 4,940.00           4,940.00            

บจ 95 คืนเงินปัจจยัพ้ืนฐำนนนกัเรียนยำกจน 4,500.00           4,500.00            

-                     

ยอดยกไป 1,921,340.64    -                     -                       1,921,340.64     

1,953,721.26    -                  -                  1,953,721.26    ผูจ้ดัท  ำ 1,953,721.26    -                     -                       1,953,721.26     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,921,340.64    -                  1,921,340.64    

พ.ย. 20 บส 39 22ก 19069 เลขท่ี 32 1,700.00           1,700.00            พ.ย. 20

ยอดยกไป 1,923,040.64    -                     -                       1,923,040.64     

1,923,040.64    -                  -                  1,923,040.64    ผูจ้ดัท  ำ 1,923,040.64    -                     -                       1,923,040.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,923,040.64    -                  1,923,040.64    

พ.ย. 22 บส 40 22ก 19069 เลขท่ี 33 1,700.00           1,700.00            พ.ย. 22

ยอดยกไป 1,924,740.64    -                     -                       1,924,740.64     

1,924,740.64    -                  -                  1,924,740.64    ผูจ้ดัท  ำ 1,924,740.64    -                     -                       1,924,740.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,924,740.64    -                  1,924,740.64    

พ.ย. 23 บส 41 22ก 19069 เลขท่ี 34 1,700.00           1,700.00            พ.ย. 23

ยอดยกไป 1,926,440.64    -                     -                       1,926,440.64     

1,926,440.64    -                  -                  1,926,440.64    ผูจ้ดัท  ำ 1,926,440.64    -                     -                       1,926,440.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,926,440.64    -                  1,926,440.64    

พ.ย. 24 บส 42 22ก 19069 เลขท่ี 35-39 8,500.00           8,500.00            พ.ย. 24

ยอดยกไป 1,934,940.64    -                     -                       1,934,940.64     

1,934,940.64    -                  -                  1,934,940.64    ผูจ้ดัท  ำ 1,934,940.64    -                     -                       1,934,940.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 1,934,940.64    -                  1,934,940.64    

พ.ย. 25 บส 43 22ก 19068 เลขท่ี 2 พ.ย. 25

1.ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน 643,400.00       643,400.00       

2.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 77,550.00         77,550.00         

3. ค่ำกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 161,305.00       161,305.00       

ยอดยกไป 2,817,195.64    -                     -                       2,817,195.64     

2,817,195.64    -                  -                  2,817,195.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,817,195.64    -                     -                       2,817,195.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,817,195.64    -                  2,817,195.64    

พ.ย. 26 บส 44 22ก 19069 เลขท่ี 40-44 8,500.00           8,500.00            พ.ย. 26

ยอดยกไป 2,825,695.64    -                     -                       2,825,695.64     

2,825,695.64    -                  -                  2,825,695.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,825,695.64    -                     -                       2,825,695.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,825,695.64    -                  2,825,695.64    

พ.ย. 27 บส 45 22ก 19069 เลขท่ี 45-50 10,400.00         10,400.00         พ.ย. 27

ยอดยกไป 2,836,095.64    -                     -                       2,836,095.64     

2,836,095.64    -                  -                  2,836,095.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,836,095.64    -                     -                       2,836,095.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,836,095.64    -                  2,836,095.64    

พ.ย. 28 บส 46 22ก 19070 เลขท่ี 1-2 3,400.00           3,400.00            พ.ย. 28

ยอดยกไป 2,839,495.64    -                     -                       2,839,495.64     

2,839,495.64    -                  -                  2,839,495.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,839,495.64    -                     -                       2,839,495.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,839,495.64    -                  2,839,495.64    

พ.ย. 29 บส 47 22ก 19070 เลขท่ี 3 1,700.00           1,700.00            พ.ย. 29

ยอดยกไป 2,841,195.64    -                     -                       2,841,195.64     

2,841,195.64    -                  -                  2,841,195.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,841,195.64    -                     -                       2,841,195.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,841,195.64    -                  2,841,195.64    

พ.ย. 30 บส 48 22ก 19070 เลขท่ี 4-16 22,900.00         22,900.00         พ.ย. 30 บจ 96 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำเช่ำงวดคอม งวดท่ี 5/36 85,436.00         85,436.00          

บค 97 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำภำษำจีน 10,000.00         10,000.00          

บค 98 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำสงัคมศึกษำ 10,000.00         10,000.00          

บค 99 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำคณิตศำสตร์ 10,000.00         10,000.00          

บค 100 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งท ำควำมสะอำดอำคำรเรียน พิชญ 10,000.00         10,000.00          

ยอดยกไป 2,738,659.64    -                     -                       2,738,659.64     

2,864,095.64    -                  -                  2,864,095.64    ผูจ้ดัท  ำ 2,864,095.64    -                     -                       2,864,095.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,738,659.64    -                  2,738,659.64    

ธ.ค. 1 บส 49 22ก 19070 เลขท่ี 17-18 1,900.00           1,900.00            ธ.ค. 1

ยอดยกไป 2,740,559.64    -                     -                  2,740,559.64     

2,740,559.64    -                  -                  2,740,559.64    ผูจ้ดัท  ำ -                    -                     -                  2,740,559.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,740,559.64    -                  2,740,559.64    

ธ.ค. 4 -                     ธ.ค. 4 บค 101 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ ใชส้อย 2,432.00           

บค 102 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ ใชส้อย 1,264.00           

บค 103 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ ใชส้อย 368.00              

บค 104 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ ใชส้อย 1,416.00           

บค 105 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำ จำ้งเหมำรถ 1,400.00           

ยอดยกไป 2,733,679.64    -                     -                  2,733,679.64     

2,740,559.64    -                  -                  2,740,559.64    ผูจ้ดัท  ำ -                    -                     -                  2,740,559.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,733,679.64    -                  2,733,679.64    

ธ.ค. 5 บส 50 22ก 19070 เลขท่ี 19 1,700.00           1,700.00            ธ.ค. 5

ยอดยกไป 2,735,379.64    -                     -                  2,735,379.64     

2,735,379.64    -                  -                  2,735,379.64    ผูจ้ดัท  ำ -                    -                     -                  2,735,379.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,735,379.64    -                  2,735,379.64    

ธ.ค. 7 ธ.ค. 7 บค 106 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งปรับพ้ืนท่ี 15,840.00         15,840.00          

บค 107 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งตดัหญำ้ 2,500.00           2,500.00            

บจ 108 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ วสัดุ 14,840.00         14,840.00          

บจ 109 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำ) พ.ย. 36,116.50         36,116.50          

บจ 110 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำสำธำรณูปโภคค่ำ Internet เดือน พ.ย. 5,350.00           5,350.00            

บจ 111 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำโทรศพัท)์  ต.ค. 117.75              117.75               

บจ 112 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ เวบ็ไซตส์ ำเร็จรูป 3,210.00           3,210.00            

บจ 113 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำน ้ำประปำ) ก.ย. 20.00                20.00                  

บจ 114 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำน ้ำประปำ) ต.ค. 20.00                20.00                  

บจ 115 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำน ้ำประปำ) พ.ย. 20.00                20.00                  

บจ 116 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำสมทบประกนัสงัคม 500.00              500.00               

บจ 117 น ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำย 26.17                26.17                  

บจ 118 น ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำย 865.77              865.77               

ยอดยกไป 2,655,953.45    -                     -                  2,655,953.45     

2,735,379.64    -                  -                  2,735,379.64    ผูจ้ดัท  ำ -                    -                     -                  2,735,379.64     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,655,953.45    -                  2,655,953.45    

ธ.ค. 9 บส 51 22ก 19068 เลขท่ี 3 1,800.00           1,800.00            ธ.ค. 9

บส 52 22ก 19070 เลขท่ี 20-23 7,200.00           7,200.00            

ยอดยกไป 2,664,953.45    -                     -                       2,664,953.45     

2,664,953.45    -                  -                  2,664,953.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,664,953.45    -                     -                  2,664,953.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,664,953.45    -                  2,664,953.45    

ธ.ค. 10 บส 53 22ก 19070 เลขท่ี 24-28 8,500.00           8,500.00            ธ.ค. 10

ยอดยกไป 2,673,453.45    -                     -                       2,673,453.45     

2,673,453.45    -                  -                  2,673,453.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,673,453.45    -                     -                  2,673,453.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,673,453.45    -                  2,673,453.45    

ธ.ค. 16 บส 54 22ก 19070 เลขท่ี 29-31 5,100.00           5,100.00            ธ.ค. 16

ยอดยกไป 2,678,553.45    -                     -                       2,678,553.45     

2,678,553.45    -                  -                  2,678,553.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,678,553.45    -                     -                  2,678,553.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,678,553.45    -                  2,678,553.45    

ธ.ค. 17 บส 55 22ก 19070 เลขท่ี 32-34 5,100.00           5,100.00            ธ.ค. 17

ยอดยกไป 2,683,653.45    -                     -                       2,683,653.45     

2,683,653.45    -                  -                  2,683,653.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,683,653.45    -                     -                  2,683,653.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,683,653.45    -                  2,683,653.45    

ธ.ค. 18 บส 56 22ก 19068 เลขท่ี 4-8 3,750.00           3,750.00            ธ.ค. 18

ยอดยกไป 2,687,403.45    -                     -                       2,687,403.45     

2,687,403.45    -                  -                  2,687,403.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,687,403.45    -                     -                  2,687,403.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,687,403.45    -                  2,687,403.45    

ธ.ค. 19 บส 57 22ก 19070 เลขท่ี 35 1,700.00           1,700.00            ธ.ค. 19

ยอดยกไป 2,689,103.45    -                     -                       2,689,103.45     

2,689,103.45    -                  -                  2,689,103.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,689,103.45    -                     -                  2,689,103.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,689,103.45    -                  2,689,103.45    

ธ.ค. 21 บส 58 22ก 19070 เลขท่ี 36-38 5,100.00           5,100.00            ธ.ค. 21

ยอดยกไป 2,694,203.45    -                     -                       2,694,203.45     

2,694,203.45    -                  -                  2,694,203.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,694,203.45    -                     -                  2,694,203.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,694,203.45    -                  2,694,203.45    

ธ.ค. 22 บส 59 22ก 19070 เลขท่ี 39-41 5,100.00           5,100.00            ธ.ค. 22

ยอดยกไป 2,699,303.45    -                     -                       2,699,303.45     

2,699,303.45    -                  -                  2,699,303.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,699,303.45    -                     -                  2,699,303.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,699,303.45    -                  2,699,303.45    

ธ.ค. 24 บส 60 22ก 19070 เลขท่ี 42-47 10,200.00         10,200.00         ธ.ค. 24

ยอดยกไป 2,709,503.45    -                     -                       2,709,503.45     

2,709,503.45    -                  -                  2,709,503.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,709,503.45    -                     -                  2,709,503.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,709,503.45    -                  2,709,503.45    

ธ.ค. 25 บส 61 22ก 19070 เลขท่ี 48-50 5,100.00           5,100.00            ธ.ค. 25 บค 119 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ จำ้งเหมำรถรับ - ส่ง นร. 6,600.00           6,600.00            

บส 62 22ก 19068 เลขท่ี 9-13 3,750.00           3,750.00            

ยอดยกไป 2,711,753.45    -                     -                       2,711,753.45     

2,718,353.45    -                  -                  2,718,353.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,718,353.45    -                     -                  2,718,353.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,711,753.45    -                  2,711,753.45    

ธ.ค. 26 บส 63 22ก 18831 เลขท่ี 1 1,700.00           1,700.00            ธ.ค. 26

ยอดยกไป 2,713,453.45    -                     -                       2,713,453.45     

2,713,453.45    -                  -                  2,713,453.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,713,453.45    -                     -                  2,713,453.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,713,453.45    -                  2,713,453.45    

ธ.ค. 29 บส 64 22ก 18831 เลขท่ี 2 1,700.00           1,700.00            ธ.ค. 29

ยอดยกไป 2,715,153.45    -                     -                       2,715,153.45     

2,715,153.45    -                  -                  2,715,153.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,715,153.45    -                     -                  2,715,153.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,715,153.45    -                  2,715,153.45    

ธ.ค. 30 บส 65 22ก 19068 เลขท่ี 14 10,000.00         10,000.00         ธ.ค. 30 บค 120 จ่ายเงินอุดหนุนรายหวัค่า ใชส้อย 480.00              480.00               

บค 121 จ่ายเงินอุดหนุนรายหวัค่า ใชส้อย 1,440.00           1,440.00            

บค 122 จ่ายเงินอุดหนุนรายหวัค่า ใชส้อย 3,000.00           3,000.00            

บจ 123 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ วสัดุ 4,819.53           4,819.53            

บจ 124 จ่ายเงินอุดหนุนรายหวัค่า ใชส้อย 500.00              500.00               

บจ 125 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ วสัดุ 2,476.64           2,476.64            

บจ 126 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ จำ้งเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเดือน ต.ค. 2,628.33           2,628.33            

บจ 127 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ จำ้งเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเดือน พ.ย. 7,402.51           7,402.51            

บจ 128 จ่ายเงินอุดหนุนรายหวัค่า ใชส้อย 500.00              500.00               

บจ 129 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ วสัดุ 842.09              842.09               

บจ 130 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ วสัดุ 4,943.36           4,943.36            

บจ 131 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำโทรศพัท)์  ธ.ค. 111.25              111.25               

บจ 132 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำ)  ธ.ค. 23,604.25         23,604.25          

บจ 133 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำสมทบประกนัสงัคม 500.00              500.00               

บจ 134 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 14,800.50         14,800.50          

บจ 135 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งท ำประตูบำนสไลด์ 4,851.00           4,851.00            

บจ 136 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำภำษำจีน 10,000.00         10,000.00          

บจ 137 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำสงัคมศึกษำ 10,000.00         10,000.00          

บจ 138 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำคณิตศำสตร์ 10,000.00         10,000.00          

บจ 139 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำเช่ำงวดคอม งวดท่ี 6/36 85,436.00         85,436.00          

บจ 140 น ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำย 44.44                44.44                  

บจ 141 น ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำย 449.50              449.50               

บจ 142 น ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำย 1,072.54           1,072.54            

ยอดยกไป 2,725,153.45    2,725,153.45    ยอดยกไป 189,901.94       -                     -                  189,901.94        

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,725,153.45    -                  2,725,153.45    ยอดยกมำ 189,901.94       189,901.94        

ธ.ค. 30 ธ.ค. 30 บค 143 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งครูสอนวิชำศิลปะ 10,000.00         10,000.00          

บค 144 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งท ำควำมสะอำดอำคำรเรียน พิชญ 10,000.00         10,000.00          

ยอดยกไป 2,515,251.51    -                     -                       2,515,251.51     

2,725,153.45    -                  -                  2,725,153.45    ผูจ้ดัท  ำ 2,725,153.45    -                     -                  2,725,153.45     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,515,251.51    -                  2,515,251.51    

ธ.ค. 31 บส 66 22ก 19068 เลขท่ี 15 2,291.04           2,291.04         ธ.ค. 31

บส 67 22ก 19068 เลขท่ี 32 400.99              400.99               

ยอดยกไป 2,517,943.54    -                     2,291.04         2,515,652.50     

2,517,943.54    -                  2,291.04         2,515,652.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,517,943.54    -                     2,291.04         2,515,652.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,517,943.54  2,291.04      2,515,652.50  

ม.ค. 2 บส 68 22ก 18831 เลขท่ี 3 1,700.00           1,700.00            ม.ค. 2

ยอดยกไป 2,519,643.54    -                     2,291.04         2,517,352.50     

2,519,643.54    -                  2,291.04         2,517,352.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,519,643.54    -                     2,291.04         2,517,352.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2563

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,519,643.54  2,291.04      2,517,352.50  

ม.ค. 3 บส 69 22ก 18831 เลขท่ี 4 1,700.00           1,700.00            ม.ค. 3

ยอดยกไป 2,521,343.54    -                     2,291.04         2,519,052.50     

2,521,343.54    -                  2,291.04         2,519,052.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,521,343.54    -                     2,291.04         2,519,052.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,521,343.54  2,291.04      2,519,052.50  

ม.ค. 4 บส 70 22ก 18831 เลขท่ี 5-8 6,800.00           6,800.00            ม.ค. 4

บส 71 22ก 19068 เลขท่ี 16-20 2,250.00           2,250.00            

ยอดยกไป 2,530,393.54    -                     2,291.04         2,528,102.50     

2,530,393.54    -                  2,291.04         2,528,102.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,530,393.54    -                     2,291.04         2,528,102.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,530,393.54  2,291.04      2,528,102.50  

ม.ค. 6 ม.ค. 6 บค 145 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งท ำอำหำรว่ำง 1,800.00           1,800.00            

ยอดยกไป 2,528,593.54    -                     2,291.04         2,526,302.50     

2,530,393.54    -                  2,291.04         2,528,102.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,530,393.54    -                     2,291.04         2,528,102.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,528,593.54  2,291.04      2,526,302.50  

ม.ค. 11 บส 72 22ก 18831 เลขท่ี 9 1,700.00           1,700.00            ม.ค. 11

ยอดยกไป 2,530,293.54    -                     2,291.04         2,528,002.50     

2,530,293.54    -                  2,291.04         2,528,002.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,530,293.54    -                     2,291.04         2,528,002.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,530,293.54  2,291.04      2,528,002.50  

ม.ค. 12 บส 73 22ก 18831 เลขท่ี 10-11 3,400.00           3,400.00            ม.ค. 12

ยอดยกไป 2,533,693.54    -                     2,291.04         2,531,402.50     

2,533,693.54    -                  2,291.04         2,531,402.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,533,693.54    -                     2,291.04         2,531,402.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,533,693.54  2,291.04      2,531,402.50  

ม.ค. 13 บส 74 22ก 18831 เลขท่ี 12 1,700.00           1,700.00            ม.ค. 13

ยอดยกไป 2,535,393.54    -                     2,291.04         2,533,102.50     

2,535,393.54    -                  2,291.04         2,533,102.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,535,393.54    -                     2,291.04         2,533,102.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,535,393.54  2,291.04      2,533,102.50  

ม.ค. 14 บส 75 22ก 18831 เลขท่ี 13 1,700.00           1,700.00            ม.ค. 14

ยอดยกไป 2,537,093.54    -                     2,291.04         2,534,802.50     

2,537,093.54    -                  2,291.04         2,534,802.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,537,093.54    -                     2,291.04         2,534,802.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,537,093.54  2,291.04      2,534,802.50  

ม.ค. 18 บส 76 22ก 18831 เลขท่ี 14 1,700.00           1,700.00            ม.ค. 18

ยอดยกไป 2,538,793.54    -                     2,291.04         2,536,502.50     

2,538,793.54    -                  2,291.04         2,536,502.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,538,793.54    -                     2,291.04         2,536,502.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,538,793.54  2,291.04      2,536,502.50  

ม.ค. 20 บส 77 22ก 18831 เลขท่ี 15 1,700.00           1,700.00            ม.ค. 20

ยอดยกไป 2,540,493.54    -                     2,291.04         2,538,202.50     

2,540,493.54    -                  2,291.04         2,538,202.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,540,493.54    -                     2,291.04         2,538,202.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,540,493.54  2,291.04      2,538,202.50  

ม.ค. 22 บส 78 22ก 18831 เลขท่ี 16-17 3,400.00           3,400.00            ม.ค. 22

บส 79 22ก 19068 เลขท่ี 21-25 3,000.00           3,000.00            

ยอดยกไป 2,546,893.54    -                     2,291.04         2,544,602.50     

2,546,893.54    -                  2,291.04         2,544,602.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,546,893.54    -                     2,291.04         2,544,602.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,546,893.54  2,291.04      2,544,602.50  

ม.ค. 23 บส 80 22ก 18831 เลขท่ี 18 1,700.00           1,700.00            ม.ค. 23

ยอดยกไป 2,548,593.54    -                     2,291.04         2,546,302.50     

2,548,593.54    -                  2,291.04         2,546,302.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,548,593.54    -                     2,291.04         2,546,302.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,548,593.54  2,291.04      2,546,302.50  

ม.ค. 24 บส 81 22ก 18831 เลขท่ี 19-24 10,200.00         10,200.00         ม.ค. 24

ยอดยกไป 2,558,793.54    -                     2,291.04         2,556,502.50     

2,558,793.54    -                  2,291.04         2,556,502.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,558,793.54    -                     2,291.04         2,556,502.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,558,793.54  2,291.04      2,556,502.50  

ม.ค. 25 บส 82 22ก 18831 เลขท่ี 25-26 3,400.00           3,400.00            ม.ค. 25

บส 83 22ก 19068 เลขท่ี 26

เงินอุดหนุน ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

1. ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน 267,900.00       267,900.00       

2.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 32,290.00         32,290.00         

3.ค่ำกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 67,165.00         67,165.00         

ยอดยกไป 2,929,548.54    -                     2,291.04         2,927,257.50     

2,929,548.54    -                  2,291.04         2,927,257.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,929,548.54    -                     2,291.04         2,927,257.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,929,548.54  2,291.04      2,927,257.50  

ม.ค. 26 บส 84 22ก 18831 เลขท่ี 27-28 3,400.00           ม.ค. 26 บจ 146 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 415.00              415.00               

บจ 147 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 760.00              760.00               

บจ 148 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 570.62              570.62               

บจ 149 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 250.00              250.00               

บจ 150 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 200.00              200.00               

บค 151 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำจำ้งท ำอำหำรว่ำง 2,390.00           2,390.00            

บจ 152 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำจำ้งท ำไวนิล 1,440.00           1,440.00            

บจ 153 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 3,264.21           3,264.21            

บจ 154 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 1,000.00           1,000.00            

บค 155 ส่งคืนเงินรำยไดแ้ผ่นดิน 2,291.04           2,291.04         

ยอดยกไป 2,920,367.67    -                     -                  2,920,367.67     

2,932,948.54    -                  2,291.04         2,927,257.50    ผูจ้ดัท  ำ 2,932,948.54    -                     2,291.04         2,927,257.50     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,920,367.67  -             2,920,367.67  

ม.ค. 27 บส 85 22ก 18831 เลขท่ี 29 1,700.00           1,700.00            ม.ค. 27

ยอดยกไป 2,922,067.67    -                     -                  2,922,067.67     

2,922,067.67    -                  -                  2,922,067.67    ผูจ้ดัท  ำ 2,922,067.67    -                     -                  2,922,067.67     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,922,067.67  -             2,922,067.67  

ม.ค. 29 บส 86 22ก 18831 เลขท่ี 30-32 5,100.00           5,100.00            ม.ค. 29 บจ 156 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำ)  ม.ค. 26,909.75         26,909.75          

บส 87 22ก 19068 เลขท่ี 27-31 3,750.00           3,750.00            บจ 157 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำสำธำรณูปโภคค่ำ Internet เดือน ม.ค. 5,350.00           5,350.00            

บจ 158 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำโทรศพัท)์  ธ.ค. 119.75              119.75               

บจ 159 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำสมทบประกนัสงัคม 300.00              300.00               

บจ 160 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 5,730.00           5,730.00            

บจ 161 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 2,130.00           2,130.00            

บจ 162 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 2,900.00           2,900.00            

บจ 163 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 6,600.00           6,600.00            

บค 164 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งครูสอนวิชำศิลปะ 10,000.00         10,000.00          

บจ 165 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 6,690.00           6,690.00            

บจ 166 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำเช่ำงวดคอม งวดท่ี 7/36 85,436.00         85,436.00          

บค 167 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำคณิตศำสตร์ 10,000.00         10,000.00          

บค 168 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำสงัคมศึกษำ 10,000.00         10,000.00          

บค 169 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำภำษำจีน 10,000.00         10,000.00          

บจ 170 น ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำย 842.17              842.17               

บค 171 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งท ำอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวนั 1,870.00           1,870.00            

บค 172 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งท ำควำมสะอำดอำคำรเรียน พิชญ 10,000.00         10,000.00          

บจ 173 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำไปรษณีย)์ 36.00                36.00                  

ยอดยกไป 2,736,004.00    -                     -                  2,736,004.00     

2,930,917.67    -                  -                  2,930,917.67    ผูจ้ดัท  ำ 2,930,917.67    -                     -                  2,930,917.67     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,736,004.00  -             2,736,004.00  

ม.ค. 31 บส 88 22ก 18831 เลขท่ี 33 1,700.00           1,700.00            ม.ค. 31

ยอดยกไป 2,737,704.00    -                     -                  2,737,704.00     

2,737,704.00    -                  -                  2,737,704.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,737,704.00    -                     -                  2,737,704.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,737,704.00    -                  -                  2,737,704.00    

ก.พ. 1 บส 89 22ก 18831 เลขท่ี 34 1,700.00           ก.พ. 1

ยอดยกไป 2,739,404.00    -                     -                  2,739,404.00     

2,739,404.00    -                  -                  2,737,704.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,739,404.00    -                     -                  2,737,704.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,739,404.00    -                  -                  2,739,404.00    

ก.พ. 2 บส 90 22ก 18831 เลขท่ี 35-44 18,000.00         18,000.00         ก.พ. 2

ยอดยกไป 2,757,404.00    -                     -                  2,757,404.00     

2,757,404.00    -                  -                  2,757,404.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,757,404.00    -                     -                  2,757,404.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,757,404.00    -                  -                  2,757,404.00    

ก.พ. 3 บส 91 22ก 18831 เลขท่ี 45 1,700.00           1,700.00            ก.พ. 3

ยอดยกไป 2,759,104.00    -                     -                  2,759,104.00     

2,759,104.00    -                  -                  2,759,104.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,759,104.00    -                     -                  2,759,104.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,759,104.00    -                  -                  2,759,104.00    

ก.พ. 4 บส 92 22ก 18831 เลขท่ี 46-50 8,500.00           8,500.00            ก.พ. 4

บส 93 22ก 18832 เลขท่ี 1-6 10,200.00         10,200.00         

ยอดยกไป 2,777,804.00    -                     -                  2,777,804.00     

2,777,804.00    -                  -                  2,777,804.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,777,804.00    -                     -                  2,777,804.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,777,804.00    -                  -                  2,777,804.00    

ก.พ. 5 บส 94 22ก 18832 เลขท่ี 7-14 13,600.00         13,600.00         ก.พ. 5

บส 95 22ก 19068 เลขท่ี 33-37 3,750.00           3,750.00            

ยอดยกไป 2,795,154.00    -                     -                  2,795,154.00     

2,795,154.00    -                  -                  2,795,154.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,795,154.00    -                     -                  2,795,154.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,795,154.00    -                  -                  2,795,154.00    

ก.พ. 7 บส 96 22ก 18832 เลขท่ี 15-19 8,500.00           8,500.00            ก.พ. 7

ยอดยกไป 2,803,654.00    -                     -                  2,803,654.00     

2,803,654.00    -                  -                  2,803,654.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,803,654.00    -                     -                  2,803,654.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,803,654.00    -                  -                  2,803,654.00    

ก.พ. 8 บส 97 22ก 18832 เลขท่ี 20-31 20,400.00         20,400.00         ก.พ. 8

ยอดยกไป 2,824,054.00    -                     -                  2,824,054.00     

2,824,054.00    -                  -                  2,824,054.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,824,054.00    -                     -                  2,824,054.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,824,054.00    -                  -                  2,824,054.00    

ก.พ. 9 บส 98 22ก 18832 เลขท่ี 32-34 5,100.00           5,100.00            ก.พ. 9

ยอดยกไป 2,829,154.00    -                     -                  2,829,154.00     

2,829,154.00    -                  -                  2,829,154.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,829,154.00    -                     -                  2,829,154.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,829,154.00    -                  -                  2,829,154.00    

ก.พ. 10 บส 99 22ก 18832 เลขท่ี 35 1,700.00           1,700.00            ก.พ. 10

ยอดยกไป 2,830,854.00    -                     -                  2,830,854.00     

2,830,854.00    -                  -                  2,830,854.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,830,854.00    -                     -                  2,830,854.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,830,854.00    -                  -                  2,830,854.00    

ก.พ. 11 บส 100 22ก 18832 เลขท่ี 36-40 8,700.00           8,700.00            ก.พ. 11

ยอดยกไป 2,839,554.00    -                     -                  2,839,554.00     

2,839,554.00    -                  -                  2,839,554.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,839,554.00    -                     -                  2,839,554.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,839,554.00    -                  -                  2,839,554.00    

ก.พ. 12 บส 101 22ก 18832 เลขท่ี 41-42 3,400.00           3,400.00            ก.พ. 12

ยอดยกไป 2,842,954.00    -                     -                  2,842,954.00     

2,842,954.00    -                  -                  2,842,954.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,842,954.00    -                     -                  2,842,954.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,842,954.00    -                  -                  2,842,954.00    

ก.พ. 13 บส 102 22ก 18832 เลขท่ี 43-47 8,700.00           8,700.00            ก.พ. 13

ยอดยกไป 2,851,654.00    -                     -                  2,851,654.00     

2,851,654.00    -                  -                  2,851,654.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,851,654.00    -                     -                  2,851,654.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,851,654.00    -                  -                  2,851,654.00    

ก.พ. 15 บส 103 22ก 18832 เลขท่ี 48-50 5,300.00           5,300.00            ก.พ. 15

บส 104 22ก 19068 เลขท่ี 38-42 3,000.00           3,000.00            

บส 105 22ก 18833 เลขท่ี 1-2 3,400                3,400.00            

ยอดยกไป 2,863,354.00    -                     -                  2,863,354.00     

2,863,354.00    -                  -                  2,863,354.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,863,354.00    -                     -                  2,863,354.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,863,354.00    -                  -                  2,863,354.00    

ก.พ. 16 บส 106 22ก 18833 เลขท่ี 3-14 20,400.00         ก.พ. 16 บค 174 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำใชส้อย 4,520.00           4,520.00            

บจ 175 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 12,274.21         12,274.21          

บจ 176 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 29,126.58         29,126.58          

บจ 177 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 26,440.56         26,440.56          

บจ 178 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 17,598.97         17,598.97          

บจ 179 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ จำ้งเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเดือน ธ.ค. 1,648.35           1,648.35            

บจ 180 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 624.11              624.11               

ยอดยกไป 2,791,521.22    -                     -                  2,791,521.22     

2,883,754.00    -                  -                  2,863,354.00    ผูจ้ดัท  ำ 2,883,754.00    -                     -                  2,863,354.00     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,791,521.22    -                  -                  2,791,521.22    

ก.พ. 17 บส 107 22ก 18833 เลขท่ี 15-23 16,100.00         16,100.00         ก.พ. 17 บค 181 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำจำ้งซ่อมแซมโรงผลิตน ้ำด่ืม ระบบ RO 23,809.50         23,809.50          

บค 182 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.1/1 5,250.00           5,250.00            

บค 183 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.1/2 5,670.00           5,670.00            

บค 184 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.1/3 5,250.00           5,250.00            

บค 185 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.2/1 5,880.00           5,880.00            

บค 186 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.2/2 5,670.00           5,670.00            

บค 187 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.2/3 5,460.00           5,460.00            

บค 188 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.3/1 5,670.00           5,670.00            

บค 189 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.3/2 6,090.00           6,090.00            

บค 190 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.3/3 5,460.00           5,460.00            

ยอดยกไป 2,733,411.72    -                     -                  2,733,411.72     

2,807,621.22    -                  -                  2,807,621.22    ผูจ้ดัท  ำ 2,807,621.22    -                     -                  2,807,621.22     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,733,411.72    -                  -                  2,733,411.72    

ก.พ. 18 บส 108 22ก 18833 เลขท่ี 24-30 11,900.00         11,900.00         ก.พ. 18 บค 191 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.4/1 7,130.00           7,130.00            

บค 192 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.4/2 8,510.00           8,510.00            

บค 193 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.4/3 7,590.00           7,590.00            

บค 194 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.5/1 5,060.00           5,060.00            

บค 195 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.5/2 5,980.00           5,980.00            

บค 196 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.5/3 3,680.00           3,680.00            

บค 197 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.6/1 5,520.00           5,520.00            

บค 198 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.6/2 4,830.00           4,830.00            

บค 199 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำอุปกร์กำรเรียน ม.6/3 4,140.00           4,140.00            

ยอดยกไป 2,692,871.72    -                     -                  2,692,871.72     

2,745,311.72    -                  -                  2,745,311.72    ผูจ้ดัท  ำ 2,745,311.72    -                     -                  2,745,311.72     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,692,871.72    -                  -                  2,692,871.72    

ก.พ. 19 บส 109 22ก 19068 เลขท่ี 43-47 3,750.00           3,750.00            ก.พ. 19

บส 110 22ก 18833 เลขท่ี 31-33 5,100.00           5,100.00            

ยอดยกไป 2,701,721.72    -                     -                  2,701,721.72     

2,701,721.72    -                  -                  2,701,721.72    ผูจ้ดัท  ำ 2,701,721.72    -                     -                  2,701,721.72     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,701,721.72    -                  -                  2,701,721.72    

ก.พ. 20 บส 111 22ก 18833 เลขท่ี 34-39 10,200.00         10,200.00         ก.พ. 20

ยอดยกไป 2,711,921.72    -                     -                  2,711,921.72     

2,711,921.72    -                  -                  2,711,921.72    ผูจ้ดัท  ำ 2,711,921.72    -                     -                  2,711,921.72     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,711,921.72    -                  -                  2,711,921.72    

ก.พ. 22 บส 112 22ก 18833 เลขท่ี 40-42 5,100.00           5,100.00            ก.พ. 22

ยอดยกไป 2,717,021.72    -                     -                  2,717,021.72     

2,717,021.72    -                  -                  2,717,021.72    ผูจ้ดัท  ำ 2,717,021.72    -                     -                  2,717,021.72     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,717,021.72    -                  -                  2,717,021.72    

ก.พ. 23 บส 113 22ก 18833 เลขท่ี 43-49 11,900.00         11,900.00         ก.พ. 23

ยอดยกไป 2,728,921.72    -                     -                  2,728,921.72     

2,728,921.72    -                  -                  2,728,921.72    ผูจ้ดัท  ำ 2,728,921.72    -                     -                  2,728,921.72     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,728,921.72    -                  -                  2,728,921.72    

ก.พ. 24 บส 114 22ก 18833 เลขท่ี 50 1,700.00           1,700.00            ก.พ. 24

บส 115 22ก 18834 เลขท่ี 1-6 11,050.00         11,050.00         

ยอดยกไป 2,741,671.72    -                     -                  2,741,671.72     

2,741,671.72    -                  -                  2,741,671.72    ผูจ้ดัท  ำ 2,741,671.72    -                     -                  2,741,671.72     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,741,671.72    -                  -                  2,741,671.72    

ก.พ. 25 บส 116 22ก 18834 เลขท่ี 7-11 8,500.00           8,500.00            ก.พ. 25 บจ 200 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำเช่ำงวดคอม งวดท่ี 8/36 85,436.00         85,436.00          

บส 117 22ก 19068 เลขท่ี 48-50 1,800.00           1,800.00            บค 201 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำภำษำจีน 10,000.00         10,000.00          

บส 118 22ก 18835 เลขท่ี 1-2 1,200.00           1,200.00            บค 202 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำสงัคมศึกษำ 10,000.00         10,000.00          

บค 203 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งครูสอนวิชำคณิตศำสตร์ 10,000.00         10,000.00          

บค 204 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งครูสอนวิชำศิลปะ 10,000.00         10,000.00          

บค 205 จ่ำยเงินรำยไดค้่ำจำ้งท ำควำมสะอำดอำคำรเรียน พิชญ 10,000.00         10,000.00          

ยอดยกไป 2,617,735.72    -                     -                  2,617,735.72     

2,753,171.72    -                  -                  2,753,171.72    ผูจ้ดัท  ำ 2,753,171.72    -                     -                  2,753,171.72     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,617,735.72    -                  -                  2,617,735.72    

ก.พ. 26 บส 119 22ก 18834 เลขท่ี 12-16 8,500.00           8,500.00            ก.พ. 26

ยอดยกไป 2,626,235.72    -                     -                  2,626,235.72     

2,626,235.72    -                  -                  2,626,235.72    ผูจ้ดัท  ำ 2,626,235.72    -                     -                  2,626,235.72     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,626,235.72    -                  -                  2,626,235.72    

ก.พ. 28 บส 120 22ก 18834 เลขท่ี 26-28 5,100.00           5,100.00            ก.พ. 28

ยอดยกไป 2,631,335.72    -                     -                  2,631,335.72     

2,631,335.72    -                  -                  2,631,335.72    ผูจ้ดัท  ำ 2,631,335.72    -                     -                  2,631,335.72     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,631,335.72    -                  -                  2,631,335.72    

มี.ค. 1 บส 121 22ก 18834 เลขท่ี 17-25 15,300.00         15,300.00         มี.ค. 1

ยอดยกไป 2,646,635.72    -                     -                  2,646,635.72     

2,646,635.72    -                  -                  2,646,635.72    ผูจ้ดัท  ำ 2,646,635.72    -                     -                  2,646,635.72     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,646,635.72    -                  -                  2,646,635.72    

มี.ค. 2 บส 122 22ก 18834 เลขท่ี 29-30 3,800.00           3,800.00            มี.ค. 2

ยอดยกไป 2,650,435.72    -                     -                  2,650,435.72     

2,650,435.72    -                  -                  2,650,435.72    ผูจ้ดัท  ำ 2,650,435.72    -                     -                  2,650,435.72     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,650,435.72    -                  -                  2,650,435.72    

มี.ค. 3 บส 123 22ก 18834 เลขท่ี 31-36 10,200.00         10,200.00         มี.ค. 3

ยอดยกไป 2,660,635.72    -                     -                  2,660,635.72     

2,660,635.72    -                  -                  2,660,635.72    ผูจ้ดัท  ำ 2,660,635.72    -                     -                  2,660,635.72     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,660,635.72    -                  -                  2,660,635.72    

มี.ค. 4 บส 124 22ก 18834 เลขท่ี 37-41 8,500.00           8,500.00            มี.ค. 4 บจ 206 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำจำ้งทำสีร้ัวโรงเรียน 49,401.00         49,401.00          

บจ 207 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 1,000.56           1,000.56            

บจ 208 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 2,080.37           2,080.37            

บจ 209 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 7,132.71           7,132.71            

บจ 210 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำจำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 16,087.50         16,087.50          

บจ 211 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำจำ้งอดัรูปพร้อมใส่กรอบ 1,200.00           1,200.00            

บจ 212 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 3,704.70           3,704.70            

บจ 213 ค่ำจำ้งถ่ำยเอกสำร 2,080.58           2,080.58            

บจ 214 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำโทรศพัท)์  มี.ค. 109.25              109.25               

บจ 215 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำ)  ก.พ. 29,919.00         29,919.00          

บจ 216 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (น ้ำประปำ) ธ.ค. 1,670.00           1,670.00            

บจ 217 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำ สำธำรณูปโภค (น ้ำประปำ) ม.ค. 20.00                20.00                  

บจ 218 จ่ำยเงินอุดหนุนรำยหวัค่ำสมทบประกนัสงัคม 300.00              300.00               

บจ 219 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 9,411.21           9,411.21            

บจ 220 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 13,820.62         13,820.62          

บจ 221 จ่ำยเงินอุดหุนรำยหวัค่ำวสัดุ 7,500.00           7,500.00            

ยอดยกไป 2,523,698.22    -                     -                  2,523,698.22     

2,669,135.72    -                  -                  2,669,135.72    2,669,135.72    -                     -                  2,669,135.72     

ผูจ้ดัท  ำ

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,523,698.22    -                  -                  2,523,698.22    

มี.ค. 5 บส 125 22ก 18834 เลขท่ี 42-46 8,500.00           8,500.00            มี.ค. 5 บจ 221 น ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำย 1,238.10           1,238.10            

บส 126 22ก 18835 เลขท่ี 3-7 3,750.00           3,750.00            บจ 222 น ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำย 635.60              635.60               

ยอดยกไป 2,534,074.52    -                     -                  2,534,074.52     

2,535,948.22    -                  -                  2,535,948.22    ผูจ้ดัท  ำ 2,535,948.22    -                     -                  2,535,948.22     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,534,074.52    -                  -                  2,534,074.52    

มี.ค. 6 บส 127 22ก 18834 เลขท่ี 47-50 6,800.00           6,800.00            มี.ค. 6

บส 128 22ก 18836 เลขท่ี 1 1,700.00           1,700.00            

ยอดยกไป 2,542,574.52    -                     -                  2,542,574.52     

2,542,574.52    -                  -                  2,542,574.52    ผูจ้ดัท  ำ 2,542,574.52    -                     -                  2,542,574.52     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,542,574.52    -                  -                  2,542,574.52    

มี.ค. 7 บส 129 22ก 18836 เลขท่ี 2-6 8,500.00           8,500.00            มี.ค. 7

ยอดยกไป 2,551,074.52    -                     -                  2,551,074.52     

2,551,074.52    -                  -                  2,551,074.52    ผูจ้ดัท  ำ 2,551,074.52    -                     -                  2,551,074.52     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,551,074.52    -                  -                  2,551,074.52    

มี.ค. 8 บส 130 22ก 18835 เลขท่ี 13 52,500.00         52,500.00         มี.ค. 8

บส 140 22ก 18836 เลขท่ี 7-10 6,800.00           6,800.00            

ยอดยกไป 2,610,374.52    -                     -                  2,610,374.52     

2,610,374.52    -                  -                  2,610,374.52    ผูจ้ดัท  ำ 2,610,374.52    -                     -                  2,610,374.52     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,610,374.52    -                  -                  2,610,374.52    

มี.ค. 9 บส 131 22ก 18836 เลขท่ี 11-15 8,500.00           8,500.00            มี.ค. 9

ยอดยกไป 2,618,874.52    -                     -                  2,618,874.52     

2,618,874.52    -                  -                  2,618,874.52    ผูจ้ดัท  ำ 2,618,874.52    -                     -                  2,618,874.52     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,618,874.52    -                  -                  2,618,874.52    

มี.ค. 10 บส 132 22ก 18836 เลขท่ี 16-24 13,150.00         13,150.00         มี.ค. 10

ยอดยกไป 2,632,024.52    -                     -                  2,632,024.52     

2,632,024.52    -                  -                  2,632,024.52    ผูจ้ดัท  ำ 2,632,024.52    -                     -                  2,632,024.52     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,632,024.52    -                  -                  2,632,024.52    

มี.ค. 11 บส 133 22ก 18836 เลขท่ี 15-38 22,950.00         22,950.00         มี.ค. 11

ยอดยกไป 2,654,974.52    -                     -                  2,654,974.52     

2,654,974.52    -                  -                  2,654,974.52    ผูจ้ดัท  ำ 2,654,974.52    -                     -                  2,654,974.52     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,654,974.52    -                  -                  2,654,974.52    

มี.ค. 12 บส 134 22ก 18835 เลขท่ี 8-12 3,750.00           3,750.00            มี.ค. 12

บส 135 22ก 18836 เลขท่ี 39-40 3,400.00           3,400.00            

ยอดยกไป 2,662,124.52    -                     -                  2,662,124.52     

2,662,124.52    -                  -                  2,662,124.52    ผูจ้ดัท  ำ 2,662,124.52    -                     -                  2,662,124.52     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,662,124.52    -                  -                  2,662,124.52    

มี.ค. 13 บส 136 22ก 18836 เลขท่ี 41-43 5,100.00           5,100.00            มี.ค. 13

ยอดยกไป 2,667,224.52    -                     -                  2,667,224.52     

2,667,224.52    -                  -                  2,667,224.52    ผูจ้ดัท  ำ 2,667,224.52    -                     -                  2,667,224.52     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,667,224.52    -                  -                  2,667,224.52    

มี.ค. 14 บส 137 22ก 18836 เลขท่ี 44-47 6,800.00           6,800.00            มี.ค. 14

ยอดยกไป 2,674,024.52    -                     -                  2,674,024.52     

2,674,024.52    -                  -                  2,674,024.52    ผูจ้ดัท  ำ 2,674,024.52    -                     -                  2,674,024.52     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,674,024.52    -                  -                  2,674,024.52    

มี.ค. 15 บส 138 22ก 18836 เลขท่ี 48-50 5,700.00           5,700.00            มี.ค. 15

บส 139 22ก 18837 เลขท่ี 1-11 18,900.00         18,900.00         

ยอดยกไป 2,698,624.52    -                     -                  2,698,624.52     

2,698,624.52    -                  -                  2,698,624.52    ผูจ้ดัท  ำ 2,698,624.52    -                     -                  2,698,624.52     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต



เดบิต เครดิต

เดือน วนัที่ รายการรับ เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก เดือน วนัที่ รายการจ่าย เงินสด เงินงบ เงินรายได้ เงินนอก

ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ ประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ
ยอดยกมา 2,698,624.52    -                  -                  2,698,624.52    

มี.ค. 16 บส 141 22ก 18837 เลขท่ี 12-13 3,400.00           3,400.00            มี.ค. 16

ยอดยกไป 2,702,024.52    -                     -                  2,702,024.52     

2,702,024.52    -                  -                  2,702,024.52    ผูจ้ดัท  ำ 2,702,024.52    -                     -                  2,702,024.52     

ผูต้รวจสอบภำยใน

ผูอ้  ำนวยกำร

สมุดเงินสด เดบิต สมุดเงินสด เครดิต

พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เครดิต พ.ศ.2564

ที่เอกสาร

เดบิต


