
เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ

เงิน

รายได้

สถาน

ศึกษา

เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ

เงิน

รายได้

สถาน

ศึกษา

เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ

เงิน

รายได้

สถาน

ศึกษา

เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ
เงินรายได้

สถานศึกษา

1.ค่าไฟ

38,986.53 38,986.53 ไม่ค้าง 96,269.24 96,269.24 ไม่ค้าง 86,476.60 86,476.60 ไม่ค้าง 221,732.37 221,732.37 ไม่ค้าง

2.ค่าน้้าประปา 26,723.57 26,723.57 ไม่ค้าง 11,820.18 11,820.18 ไม่ค้าง 21,490.20 21,490.20 ไม่ค้าง 60,033.95 60,033.95 ไม่ค้าง

3.ค่าโทรศัพท์

ส้านกังาน ที่

ใช้บริการ

 บริษัท ทโีอที

 จ้ากัด 

(มหาชน)

843.31 843.31 ไม่ค้าง 853.68 853.68 ไม่ค้าง 671.64 671.64 ไม่ค้าง 2,368.63 2,368.63 ไม่ค้าง

4.ค่าเช่า

บริการ

อินเตอร์เนต็ 

4.1ค่าระบบ

อินเตอร์เนต็ 

ที่ใช้ริการ 

บริษัท ทโีอท ี

จ้ากัด(มหาชน)

1,139.03 1,139.03 ไม่ค้าง 1,139.03 1,139.03 ไม่ค้าง 1,139.03 1,139.03 ไม่ค้าง 3,417 3,417 ไม่ค้าง

4.2 ค่าระบบ

อินเตอร์เนต็ 

ที่ใช้บริการ  

บริษัท ทรู 

อินเทอร์เนต็ 

คอร์ปอเรชัน่ 

จ้ากัด

1,389.93 1,389.93 ไม่ค้าง 1,389.93 1,389.93 ไม่ค้าง 1,389.93 1,389.93 ไม่ค้าง 4,169.79 4,169.79 ไม่ค้าง

รวมทั้งส้ิน 69,082.37 69,082.37 111,472.06 111,472.06 111,167.40 ####### 291,722 291,722 ไม่ค้าง

สาเหตุที่ยังไม่ช้าระค่า

สาธารณูปโภค
หนีค้้างช้าระหนีค้้างช้าระหนีค้้างช้าระ

รวมไตรมาส1

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

                                                                                                                                                                                  แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา                                                                                                                                                             

โรงเรียนอนบุาลสามเสนฯ สพป กทม.

ไตรมาสที่ 1 ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

รายการ หนีค้้างช้าระ

จ้านวนเงิน

ตาม

ใบแจ้งหนี้

จ้านวนเงิน

ตาม

ใบแจ้งหนี้

จ้านวนเงิน

ตาม

ใบแจ้งหนี้

จ้านวนเงิน

ตามใบ

แจ้งหนี้

เดือน ตุลาคม

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

เดือน พฤศจิกายน เดือน ธนัวาคม

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย



แบบที4่



ก่อนปี งปม.61 ปีงปม.61 รวม

1.ค่าไฟฟ้า ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ 0 0 0

2.ค่าประปา ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ 0 0 0

3.ค่า

โทรศัพท์

ส านักงาน 
ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขต 0 0 04.ค่าเชา่

บริการ

อินเตอร์เน็ต

 ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ เขตจ่าย(ค่าช าระ)เขตจ่าย(ค่าช าระ) ไม่ค้างช าระรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขต 0 0 04.2 ค่า

ระบบ

อินเตอร์เน็ต ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ยกเลิกบริการ ยกเลิกบริการ ยกเลิกบริการ ยกเลิกบริการ 0 0 0

รวมท้ังส้ิน ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ 0 0 0 0 0 0

แบบรายงานหน้ีค้างช าระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสามเสน(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป/กทม

ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หน้ีค้างช าระค่าสาธารณูปโภค งปม.2562

หน้ีค้างช าระค่าสาธารณูปโภค ก่อนปี งปม.2561

ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 รวม เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 รวม

รายการ

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 รวม

ไตรมาศที่ 1

ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 รวม



0

0

0

0

0

0

แบบรายงานหน้ีค้างช าระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสามเสน(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป/กทม

ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สาเหตุที่ไมช่ าระหน้ีค่าสาธารณูปโภค



เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ

เงินรายได้

สถานศึกษา เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ

เงินรายได้

สถานศึกษา

1.ค่าไฟ 80,317.76 80,317.76 ไม่ค้าง 86,210.23 86,210.23 ไม่ค้าง 63,266.90 63,266.90 ไม่ค้าง 229,794.89 ####### ไม่ค้าง

2.ค่าน้้าประปา 23,677.28 23,677.28 ไม่ค้าง 17,256.64 17,256.64 ไม่ค้าง 15,710.06 15,710.06 ไม่ค้าง 56,643.98 56,643.98 ไม่ค้าง

3.ค่าโทรศัพท์

ส้านกังาน ที่ใช้

บริการ

 บริษัท ทโีอท ี

จ้ากัด (มหาชน)

910.41 910.41 ไม่ค้าง 719.58 719.58 ไม่ค้าง 719.58 719.58 ไม่ค้าง 2,349.57 2,349.57

ไม่ค้าง

4.ค่าเช่าบริการ

อินเตอร์เนต็ 

4.1ค่าระบบ

อินเตอร์เนต็ ที่

ใช้บริการ บริษัท

 ทโีอท ีจ้ากัด

1,857.65 1,857.65 เขตจ่าย 3,199.30 3,199.30 เขตจ่าย 3,199.30 3,199.30 เขตจ่าย 8,256.25 8,256.25

ไม่ค้าง

4.2 ค่าระบบ

อินเตอร์เนต็ ที่

ใช้บริการ  

บริษัท ทรู 

อินเทอร์เนต็ 

คอร์ปอเรชัน่ 

1,389.86 1,389.86 ไม่ค้าง 1,389.86 1,389.86 ไม่ค้าง 1,389.86 1,389.86 ไม่ค้าง 4,169.58 4,169.58

ไม่ค้าง

รวมท้ังส้ิน 108,152.96 108,152.96 108,775.61 ####### 84,285.70 84,285.70 301,214.27 ####### ไม่ค้าง

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

หนีค้้างช้าระ
จ้านวนเงินตาม

ใบแจ้งหนี้

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

หนีค้้างช้าระ
จ้านวนเงินตาม

ใบแจ้งหนี้

                                                                                                                                                                                  แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา                                                                                                                                                             

โรงเรียนอนบุาลสามเสนฯ สพป กทม.

ไตรมาสที่ 2 ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

เดือน มกราคม เดือน กุมภาพันธ์ เดือน มีนาคม รวมไตรมาส2 สาเหตุที่ยังไม่

ช้าระค่า

สาธารณูปโภครายการ

จ้านวนเงิน

ตามใบแจ้ง

หนี้

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

หนีค้้างช้าระ
จ้านวนเงินตาม

ใบแจ้งหนี้

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

หนีค้้างช้าระ



เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ

เงินรายได้

สถานศึกษา เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ

เงินรายได้

สถานศึกษา

1.ค่าไฟ 43,847.96 43,847.96 ไม่ค้าง 68,426.84 68,426.84 ไม่ค้าง 102,671.41 ####### รอใบแจ้งค่าใช้บริการ 146,587.79

2.ค่าน้้าประปา 10,695.40 10,695.40 ไม่ค้าง 13,226.16 13,226.16 ไม่ค้าง 16,850.47 16,850.47 ไม่ค้าง 40,772.03

3.ค่าโทรศัพท์

ส้านกังาน ที่

ใช้บริการ

 บริษัท ทโีอที

 จ้ากัด 

(มหาชน)
495.41 495.41 ไม่ค้าง 540.19 540.19 ไม่ค้าง 513.71 513.71 รอใบแจ้งค่าใช้บริการ 1,549.31

4.ค่าเช่า

บริการ

อินเตอร์เนต็ 

4.1ค่าระบบ

อินเตอร์เนต็ ที่

ใช้บริการ 3,199.30 3,199.30 ไม่ค้าง 3,199.30 3,199.30 รองบประมาณจากเขตพื้นที่3,199.30 3,199.30 รองบประมาณจากเขตพื้นที่ 9,597.904.2 ค่าระบบ

อินเตอร์เนต็ ที่

ใช้บริการ  

บริษัท ทรู 

อินเทอร์เนต็ 

คอร์ปอเรชัน่ 

รวมท้ังส้ิน 58,238.07 58,238.07 ไม่ค้าง 85,392.49 123,234.89 ####### 198,507.03

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

หนีค้้างช้าระ

จ้านวนเงิน

ตาม

ใบแจ้งหนี้

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

หนีค้้างช้าระ
จ้านวนเงินตาม

ใบแจ้งหนี้

                                                                                                                                                                                  แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา                                                                                                                                                             

โรงเรียนอนบุาลสามเสนฯ สพป กทม.

ไตรมาสที่ 3 ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

เดือน เมษายน เดือน พฤษภาคม เดือน มิถุนายน รวมไตรมาส3

สาเหตุที่ยังไม่ช้าระค่า

สาธารณูปโภค
รายการ

จ้านวนเงิน

ตามใบแจ้ง

หนี้

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

หนีค้้างช้าระ

จ้านวนเงิน

ตาม

ใบแจ้งหนี้

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

หนีค้้างช้าระ



ก่อนปี งปม.61 ปีงปม.61 รวม

1.ค่าไฟฟ้า ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ 0 0 0 0

2.ค่าประปา ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ 0 0 0 0

3.ค่าโทรศัพท์

ส านักงาน ที่ใช้

บริการ

 บริษัท ทีโอที 

จ ากัด (มหาชน)
ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขต 0 0 0 0

4.ค่าเชา่บริการ

อินเตอร์เน็ต 

4.1ค่าระบบ

อินเตอร์เน็ต ที่

ใชร้ิการ บริษัท

 ทีโอที จ ากัด

(มหาชน) ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระเขตจ่าย(ค่าช าระ)เขตจ่าย(ค่าช าระ)ไม่ค้างช าระรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขต 0 0 0 0
4.2 ค่าระบบ

อินเตอร์เน็ต ที่

ใชบ้ริการ  

บริษัท ทรู 

อินเทอร์เน็ต 

คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากัด ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ยกเลิกบริการ ยกเลิกบริการ ยกเลิกบริการ ยกเลิกบริการ ยกเลิกบริการ 0 0 0 0

รวมทั้งส้ิน ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ 0 0 0 0 0 0

แบบรายงานหน้ีค้างช าระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสามเสน(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป/กทม

ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ
หน้ีค้างช าระค่าสาธารณูปโภค ก่อนปี งปม.2561

หน้ีค้างช าระค่าสาธารณูปโภค งปม.2562

สาเหตุที่ไมช่ าระหน้ีค่าสาธารณูปโภค
ไตรมาศที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 รวม ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 รวม เม.ย.-62 รวมพ.ค.-62 ม.ิย.-62 รวม ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62



เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ
เงินรายได้

สถานศึกษา
เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ

เงินรายได้

สถานศึกษา เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ

เงินรายได้

สถานศึกษ

า

เงินงบประมาณ เงินอุดหนนุ
เงินรายได้

สถานศึกษา

1.ค่าไฟ 91,397.84 91,397.84 ไม่ค้าง

2.ค่าน้้าประปา 19,225.01 19,225.01 ไม่ค้าง

3.ค่า

โทรศัพท์

ส้านกังาน 

ที่ใช้บริการ

 บริษัท ที

โอท ีจ้ากัด 

(มหาชน)
676.3 676.3

ไม่ค้าง

4.ค่าเช่า

บริการ

อินเตอร์เนต็ 

4.1ค่า

ระบบ

อินเตอร์เนต็

 ที่ใช้บริการ

 บริษัท ที

โอท ีจ้ากัด

(มหาชน) 3,199.30 3,199.30

ไม่ค้าง

4.2 ค่า

ระบบ

อินเตอร์เนต็

 ที่ใช้บริการ

  บริษัท ทรู

 

อินเทอร์เนต็

 คอร์

ปอเรชัน่ 

รวมทั้งส้ิน 114,498.45 114,498.45 ไม่ค้าง

จ้านวน

เงินตาม

ใบแจ้งหนี้

                                                                                                                                                                                  แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา                                                                                                                                                             

โรงเรียนอนบุาลสามเสนฯ สพป กทม.

ไตรมาสที่ 4 ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

เดือน กรกฎาคม เดือน สิงหาคม เดือน กันยายน รวมไตรมาส3 สาเหตุที่ยังไม่

ช้าระค่า

สาธารณูปโภครายการ
จ้านวนเงิน

ตามใบแจ้งหนี้

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

หนีค้้างช้าระ

จ้านวน

เงินตาม

ใบแจ้งหนี้

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

หนีค้้างช้าระ

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

หนีค้้างช้าระ
จ้านวนเงินตาม

ใบแจ้งหนี้

จ้านวนเงินการเบกิจ่าย

หนีค้้างช้าระ



ก่อนปี งปม.61 ปีงปม.61 รวม

1.ค่าไฟฟ้า ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ 0 0 0 0

2.ค่าประปา ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ 0 0 0 0

3.ค่าโทรศัพท์

ส านักงาน ที่ใช้

บริการ

 บริษัท ทีโอที 

จ ากัด (มหาชน)
ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขต 0 0 0 0

4.ค่าเชา่บริการ

อินเตอร์เน็ต 

4.1ค่าระบบ

อินเตอร์เน็ต ที่

ใชร้ิการ บริษัท 

ทีโอที จ ากัด

(มหาชน) ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระเขตจ่าย(ค่าช าระ)เขตจ่าย(ค่าช าระ)ไม่ค้างช าระรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขตรองบประมาณจากเขต 0 0 0 0
4.2 ค่าระบบ

อินเตอร์เน็ต ที่

ใชบ้ริการ  

บริษัท ทรู 

อินเทอร์เน็ต 

คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากัด ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ยกเลิกบริการยกเลิกบริการยกเลิกบริการยกเลิกบริการ ยกเลิกบริการ 0 0 0 0

รวมทั้งส้ิน ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ 0 0 0 0 0 0

แบบรายงานหน้ีค้างช าระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสามเสน(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป/กทม

ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ
หน้ีค้างช าระค่าสาธารณูปโภค ก่อนปี งปม.2561

หน้ีค้างช าระค่าสาธารณูปโภค งปม.2562

สาเหตุที่ไมช่ าระหน้ีค่าสาธารณูปโภค
ไตรมาศที่ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 รวม ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 รวม เม.ย.-62 รวมพ.ค.-62 ม.ิย.-62 รวม ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62


