
 หน่วย : บาท 
1. บัญชีเงินสดในมือ

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS  - 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 189,638.50      
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  - 
เลขท่ีบัญชี................................ 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,554,810.37
1 เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0 518,244.32
2 เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

บัญชีเลขท่ี 307-6-06108-9 699,122.50
3 เงินอุดหนุน-เรียนฟรี

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9 318,063.55
4 เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4 19,380.00
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,126,996.31
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3 571,931.06
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9 555,065.25
3. บัญชีเงินฝากคลัง

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  

 - เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา 4,177,316.75
 - เงินรับฝากอ่ืน
 - เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
 - เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562



 หน่วย : บาท 
1. บัญชีเงินสดในมือ

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในระบบ GFMIS  - 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในระบบ GFMIS 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 3,667,495.04    
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  - 
เลขท่ีบัญชี................................ 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 3,337,702.92
1 เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0 1,394,005.11
2 เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

บัญชีเลขท่ี 307-6-06108-9 1,753,013.71
3 เงินอุดหนุน-เรียนฟรี

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9 89,160.00
4 เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4 101,524.10
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,104,557.62
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3 130,730.82
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9 973,826.80
3. บัญชีเงินฝากคลัง

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  

 - เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา 4,177,316.75
 - เงินรับฝากอ่ืน
 - เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
 - เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562



 หน่วย : บาท 
1. บัญชีเงินสดในมือ

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ในระบบ GFMIS  - 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ในระบบ GFMIS 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 3,595,208.53    
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  - 
เลขท่ีบัญชี................................ 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,704,312.07
1 เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0 580,237.17
2 เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

บัญชีเลขท่ี 307-6-06108-9 178,998.62
3 เงินอุดหนุน-เรียนฟรี

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9 18,890.00
4 เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4 926,186.28
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,374,599.99
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3 351,739.66
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9 1,022,860.33
3. บัญชีเงินฝากคลัง

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  

 - เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา 4,177,316.75
 - เงินรับฝากอ่ืน
 - เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
 - เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ



 หน่วย : บาท 
1. บัญชีเงินสดในมือ

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS  - 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 628,531.29      
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  - 
เลขท่ีบัญชี................................ 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 2,173,789.54
1 เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0 1,200,191.83
2 เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

บัญชีเลขท่ี 307-6-06108-9 198,753.62
3 เงินอุดหนุน-เรียนฟรี

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9 -
4 เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4 774,844.09
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 273,588.99
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3 77,763.66
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9 195,825.33
3. บัญชีเงินฝากคลัง

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  

 - เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา 4,177,316.75
 - เงินรับฝากอ่ืน
 - เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
 - เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561



 หน่วย : บาท 
1. บัญชีเงินสดในมือ

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 ในระบบ GFMIS  - 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 ในระบบ GFMIS 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 652,607.48       
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  - 
เลขท่ีบัญชี................................ 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 215,775.55
1 เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0 192,421.00
2 เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

บัญชีเลขท่ี 307-6-06108-9 9,510.00
3 เงินอุดหนุน-เรียนฟรี

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9 5,000.00
4 เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4 8,844.55
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,809,477.32
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3 1,254,412.07
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9 555,065.25
3. บัญชีเงินฝากคลัง

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  

 - เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา 4,177,316.75
 - เงินรับฝากอ่ืน
 - เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
 - เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562



 หน่วย : บาท 
1. บัญชีเงินสดในมือ

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ในระบบ GFMIS  - 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 พฤษภาม 2562 ในระบบ GFMIS 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 4,084,544.70     
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  - 
เลขท่ีบัญชี................................ 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 720,169.32
1 เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0 601,715.79
2 เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

บัญชีเลขท่ี 307-6-06108-9 5,720.00
3 เงินอุดหนุน-เรียนฟรี

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9 105,300.00
4 เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4 7,433.53
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 562,514.75
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3 311,325.66
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9 251,189.09
3. บัญชีเงินฝากคลัง

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  

 - เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา 4,177,316.75
 - เงินรับฝากอ่ืน
 - เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
 - เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562



 หน่วย : บาท 
1. บัญชีเงินสดในมือ

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในระบบ GFMIS  - 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในระบบ GFMIS 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 3,316,764.50     
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  - 
เลขท่ีบัญชี................................ 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,969,606.57
1 เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0 892,506.67
2 เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

บัญชีเลขท่ี 307-6-06108-9 207,653.62
3 เงินอุดหนุน-เรียนฟรี

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9 540.00
4 เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4 868,906.28
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,507,744.99
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3 390,234.66
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9 1,117,510.33
3. บัญชีเงินฝากคลัง

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  

 - เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา 4,177,316.75
 - เงินรับฝากอ่ืน
 - เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
 - เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562



 หน่วย : บาท 
1. บัญชีเงินสดในมือ

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMIS  - 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMIS 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 737,431.50       
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  - 
เลขท่ีบัญชี................................ 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 2,838,710.01
1 เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0 1,783,306.58
2 เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

บัญชีเลขท่ี 307-6-06108-9 260,853.62
3 เงินอุดหนุน-เรียนฟรี

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9 -
4 เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4 794,549.81
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 294,573.07
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3 77,368.07
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9 217,205.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  

 - เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา 4,177,316.75
 - เงินรับฝากอ่ืน
 - เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
 - เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561



 หน่วย : บาท 
1. บัญชีเงินสดในมือ

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMIS  - 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMIS 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 127,054.50       
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  - 
เลขท่ีบัญชี................................ 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,440,819.11
1 เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0 694,433.11
2 เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

บัญชีเลขท่ี 307-6-06108-9 282,076.00
3 เงินอุดหนุน-เรียนฟรี

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9 94,160.00
4 เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4 370,150.00
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,081,551.37
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3 112,724.57
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9 968,826.80
3. บัญชีเงินฝากคลัง

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  

 - เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา 4,177,316.75
 - เงินรับฝากอ่ืน
 - เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
 - เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562



 หน่วย : บาท 
1. บัญชีเงินสดในมือ

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 ในระบบ GFMIS  - 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 ในระบบ GFMIS 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 4,085,297.95     
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  - 
เลขท่ีบัญชี................................ 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,529,408.01
1 เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0 427,745.52
2 เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

บัญชีเลขท่ี 307-6-06108-9 135,203.62
3 เงินอุดหนุน-เรียนฟรี

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9 16,140.00
4 เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4 950,318.87
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,372,739.99
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3 349,879.66
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9 1,022,860.33
3. บัญชีเงินฝากคลัง

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  

 - เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา 4,177,316.75
 - เงินรับฝากอ่ืน
 - เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
 - เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562



 หน่วย : บาท 
1. บัญชีเงินสดในมือ

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMIS  - 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMIS 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 2,452,829.25     
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  - 
เลขท่ีบัญชี................................ 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,832,277.76
1 เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0 978,217.67
2 เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

บัญชีเลขท่ี 307-6-06108-9 -
3 เงินอุดหนุน-เรียนฟรี

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9 -
4 เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4 854,060.09
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,861,880.99
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3 706,140.66
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9 1,155,740.33
3. บัญชีเงินฝากคลัง

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  

 - เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา 4,177,316.75
 - เงินรับฝากอ่ืน
 - เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
 - เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562



 หน่วย : บาท 
1. บัญชีเงินสดในมือ

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMIS  - 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMIS 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 134,143.90       
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  - 
เลขท่ีบัญชี................................ 

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 2,593,585.91
1 เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0 1,705,013.17
2 เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

บัญชีเลขท่ี 307-6-06108-9 99,769.62
3 เงินอุดหนุน-เรียนฟรี

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9 -
4 เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4 788,803.12
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 792,899.07
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3 347,829.07
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9 445,070.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง

 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี  

 - เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา 4,177,316.75
 - เงินรับฝากอ่ืน
 - เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
 - เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561


