
หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 281,274.66      
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 2,029,992.55    
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) 913,525.27      
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

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

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

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

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

55,038.39              

474,447.70             

438,377.23             

530,212.48             

383,312.79             

4,177,316.75          

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563

1,062,129.23          



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 281,658.36      
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 769,280.22      
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) 709,966.61      
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

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

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

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

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

15,295.01              

121,313.50             

194,294.48             

447,967.32             

261,999.29             

4,177,316.75          

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

438,377.23             



หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 952,778.36     
เลขท่ีบัญชี 307-6-04331-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

เลขท่ีบัญชี................................ 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 906,366.76     
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) 775,197.77     
1           เงินอุดหนุนท่ัวไป

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

บัญชีเลขท่ี 307-0-82720-9
3. บัญชีเงินฝากคลัง

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

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

40,749.83              

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ช่ือหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

671,409.97            

-                       

194,206.96            

537,188.63            

238,009.14            

4,177,316.75         


