
หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 309,061.15       
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,787,272.18    
1           เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0
2           เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

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

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9
4           เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,423,036.08    
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3
2           เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75    
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา
- เงินรับฝากอ่ืน
- เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

474,447.70             

187,409.49             

975,014.33             

448,021.75             

4,177,316.75          

27,125.01              

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง

ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

1,098,289.98          



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 459,280.04       
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 2,608,638.13    
1           เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0
2           เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

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

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9
4           เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,035,161.78    
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3
2           เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMIS 4,128,576.75    
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา
- เงินรับฝากอ่ืน
- เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

4,128,576.75          

63,511.01              

26,683.00              

875,859.05             

236,399.33             

798,762.45             

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

1,642,585.07          



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 277,886.14       
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,283,919.72    
1           เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0
2           เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

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

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9
4           เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 769,719.23       
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3
2           เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMIS 4,128,576.75    
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา
- เงินรับฝากอ่ืน
- เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

4,128,576.75          

468,887.78             

34,745.01              

-

780,286.93             

307,260.98             

462,458.25             

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 1,162,918.20    
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,619,846.30    
1           เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0
2           เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

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

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9
4           เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,240,177.26    
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3
2           เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS 4,146,576.75    
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา
- เงินรับฝากอ่ืน
- เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

261,938.35             

4,146,576.75          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

742,427.01             

203,733.01             

439.00                  

673,247.28             

978,238.91             

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 269,208.71          
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,186,204.20        
1           เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0
2           เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

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

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9
4           เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,138,324.78        
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3
2           เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75        
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา
- เงินรับฝากอ่ืน
- เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

10,295.01              

16,805.00              

750,483.21             

445,200.33             

693,124.45             

4,177,316.75          

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง

ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563

408,620.98             



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 283,554.82          
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,899,059.68        
1           เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0
2           เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

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

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9
4           เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,810,631.12        
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3
2           เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMIS 4,128,576.75        
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา
- เงินรับฝากอ่ืน
- เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

4,128,576.75          

52,092.01              

20,357.00              

768,579.90             

510,136.98             

1,300,494.14          

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563

1,058,030.77          



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 583,046.58          
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,721,351.68        
1           เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0
2           เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

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

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9
4           เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,126,111.23        
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3
2           เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMIS 4,128,576.75        
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา
- เงินรับฝากอ่ืน
- เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

713,373.25             

4,128,576.75          

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563

785,611.03             

129,193.01             

2,931.40                

803,616.24             

412,737.98             



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 305,613.27          
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 2,173,465.37        
1           เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0
2           เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

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

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9
4           เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,881,526.84        
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3
2           เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMIS 4,146,576.75        
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา
- เงินรับฝากอ่ืน
- เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

1,597,086.20          

284,440.64             

4,146,576.75          

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

1,278,051.76          

216,636.13             

3,570.00                

675,207.48             



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 375,308.73       
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,697,999.19    
1           เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0
2           เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

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

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9
4           เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,217,279.78    
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3
2           เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS 4,177,316.75    
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา
- เงินรับฝากอ่ืน
- เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง

ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ณ วันท่ี 31 กรกฏาคม 2563

879,090.98             

34,745.01              

26,683.00              

757,480.20             

445,200.33             

772,079.45             

4,177,316.75          



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 350,848.95       
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,366,351.55    
1           เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0
2           เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

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

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9
4           เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 691,359.23       
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3
2           เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS 4,128,576.75    
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา
- เงินรับฝากอ่ืน
- เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

445,098.25             

4,128,576.75          

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563

527,014.78             

34,745.01              

17,360.00              

787,231.76             

246,260.98             



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 343,344.71       
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 796,399.41       
1           เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0
2           เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

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

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9
4           เงินรับฝาก

บัญชีเลขท่ี 307-6-05648-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,754,840.58    
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3
2           เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS 4,146,576.75    
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา
- เงินรับฝากอ่ืน
- เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

4,146,576.75          

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563

219,724.03             

106,121.01             

199.00                  

470,355.37             

691,675.98             

1,063,164.60          



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 313,258.12       
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 3,674,262.04    
1           เงินบ ารุงการศึกษา    

บัญชีเลขท่ี 307-6-04454-0
2           เงินอุดหนุน-ท่ัวไป    

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

บัญชีเลขท่ี 307-6-07288-9
4           เงินรับฝาก

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

บัญชีเลขท่ี 304-0-08587-3
2           เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMIS 5,646,576.75    
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- เงินฝากท่ีถือไว้จ่ายเพ่ือบ ารุงการศึกษา
- เงินรับฝากอ่ืน
- เงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อ่ืน ฯ โปรดระบุ

685,791.35             

571,931.06             

555,065.25             

5,646,576.75          

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

1,435,934.50          

165,392.01             

1,387,144.18          


