
1หนนาททท 1 จากทททงหมด

วทนทททพพมพพ 15 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน
รหทสหนนวยงาน A004 สนง.คกก.การศศกษาขททนพพทนฐ

ประจจางวด 12 ประจจาปป 2564

รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000400197 โรงเรทยนสรรพวพทยาคม อจาเภอแมนสอด

บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป

1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  0.00  152,650.57 (152,650.57)  0.00 

  รวมหนนวยเบพกจนาย             2000400197  0.00  152,650.57 (152,650.57)  0.00 



ยอดคงเหลือ

เลขที่ PY JR PZ J9 เลขที่ PM JR J9 (เดบิต - เครดิต)

เอกสาร (บช01) (กลับรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขจ05) (บช01) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา

รวมยอดยกมา -                    -         -                     -                    

ค่ารักษาพยาบาล 4000209894 2,795.00           4700305279 2,795.00-             -                       

ค่าการศึกษาบุตร 4000209895 2,756.75           4700306530 2,756.75-             -                       

ค่ารักษาพยาบาล (บ านาญ) 4000209896 2,780.00           4700305438 2,780.00-             -                       

ค่าตอบแทนจดัท าคลิปวีดีโอ 4000211090 6,216.00           4700289328 6,216.00-             -                       

เงินอุดหนุนทัว่ไป/งบ สรก ปัจจยัพ้ืนฐาน นร.ยากจน 4000215046 1,500.00           4700303220 1,500.00-             -                       

ค่าวสัดุ (รร.พ้ืนท่ีพิเศษ) 4000226761 69,536.78         4700319394 69,536.78-           -                       

ค่าวสัดุ (ศูนยภ์าษาเมียนมา) 4000226762 3,714.95           4700313161 3,714.95-             -                       

ค่าวสัดุ (ห้องเรียนอาชีพ) 4000226763 3,877.87           4700054570 3,877.87-             -                       

ค่าจา้งท าอุปกณ์ 4000226764 16,463.22         4700318563 16,463.22-           -                       

ค่าจา้งท าบอร์ดเกม 4000230231 6,700.00           4700321212 6,700.00-             -                       

ค่าตอบแทนวิทยากร 4000230232 4,800.00           4700319094 4,800.00-             -                       

ค่ารักษาพยาบาล 4000238225 2,210.00           4700318896 2,210.00-             -                       

ค่าการศึกษาบุตร 4000238226 29,300.00         4700313165 29,300.00-           -                       

รวม 152,650.57       -         -                     -                    152,650.57-         -            -                    -                       

ยอดรวมเดบิต 152,650.57       ยอดรวมเครดิต 152,650.57-       

งบทดลอง 152,650.57       งบทดลอง 152,650.57-       -                       

ผลต่าง -                    ผลต่าง -                    -                       

หน่วยเบิกโรงเรียนสรรพวทิยาคม  ศูนย์ต้นทุน2000400197

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีเงนิฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

ประจ าเดือน กันยายน 2564  ปีงบประมาณ 2564

รายการ

เดบิต เครดิต

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร



1หนนาททท 1 จากทททงหมด

วทนทททพพมพพ 15 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน
รหทสหนนวยงาน A004 สนง.คกก.การศศกษาขททนพพทนฐ

ประจจางวด 12 ประจจาปป 2564

รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000400197 โรงเรทยนสรรพวพทยาคม อจาเภอแมนสอด

บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป

1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  0.00  0.00  0.00  0.00 

  รวมหนนวยเบพกจนาย             2000400197  0.00  0.00  0.00  0.00 



แบบฟอร์มจบัคู่เจา้หน้ี      

ยอดคงเหลือ
เลขที่ PY JR PZ J9 เลขที่ PM JR J9 (เดบิต - เครดิต)
เอกสาร (บช01) (กลับรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขจ05) (บช01) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                   
รวมยอดยกมา -                    -         -                     -                    

- - - -                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

รวม -                    -         -                     -                    -                      -            -                    -                   
ยอดรวมเดบิต -                    ยอดรวมเครดิต -                    -                   

งบทดลอง -                    งบทดลอง -                    -                   
ผลต่าง -                    ผลต่าง -                    -                   

หน่วยเบิกโรงเรียนสรรพวทิยาคม  ศูนย์ต้นทุน2000400197
การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีเงนิฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ประจ าเดือน กันยายน 2564   ปีงบประมาณ 2564

รายการ

เดบิต เครดิต
ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร
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1หนนาททท 1 จากทททงหมด

วทนทททพพมพพ 15 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน
รหทสหนนวยงาน A004 สนง.คกก.การศศกษาขททนพพทนฐ

ประจจางวด 12 ประจจาปป 2564

รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000400197 โรงเรทยนสรรพวพทยาคม อจาเภอแมนสอด

บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป

1101020605     เงพนฝากธ.รทบจากคลทง  0.00  5,574,000.00 (5,574,000.00)  0.00 

  รวมหนนวยเบพกจนาย             2000400197  0.00  5,574,000.00 (5,574,000.00)  0.00 



แบบฟอร์มจบัคู่เจา้หน้ี      

ยอดคงเหลือ
เลขที่ PY JR PZ J9 เลขที่ PM JR J9 (เดบิต - เครดิต)
เอกสาร (บช01) (กลับรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขจ05) (บช01) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา -                   
รวมยอดยกมา -                    -         -                     -                    

ค่าใชจ่้ายในการบรรเทาภาระฯ(เงินกูต้าม พ.ร.ก. Covid-19) 4000208892 5,574,000.00    4700288153 5,574,000.00-      -                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   

รวม 5,574,000.00    -         -                     -                    5,574,000.00-      -            -                    -                   
ยอดรวมเดบิต 5,574,000.00    ยอดรวมเครดิต 5,574,000.00-    -                   

งบทดลอง 5,574,000.00    งบทดลอง 5,574,000.00-    -                   
ผลต่าง -                    ผลต่าง -                    -                   

หน่วยเบิกโรงเรียนสรรพวทิยาคม  ศูนย์ต้นทุน2000400197
การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีเงนิฝากธนาคารรับจากคลัง (เงนิกู้) (1101020605)

ประจ าเดือน กันยายน 2564   ปีงบประมาณ 2564

รายการ

เดบิต เครดิต
ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร
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1หนนาททท 1 จากทททงหมด

วทนทททพพมพพ 15 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน
รหทสหนนวยงาน A004 สนง.คกก.การศศกษาขททนพพทนฐ

ประจจางวด 12 ประจจาปป 2564

รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000400197 โรงเรทยนสรรพวพทยาคม อจาเภอแมนสอด

บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป

2102040102     ใบสำคทญคทางจทาย  0.00  155,490.15 (155,490.15)  0.00 

  รวมหนนวยเบพกจนาย             2000400197  0.00  155,490.15 (155,490.15)  0.00 



แบบฟอร์มจบัคู่เจา้หน้ี      

ยอดคงเหลือ
เลขที่ PM KZ J9 เลขที่ K0 K1 K2 K6 K8 KL KM KN PZ J9 (เดบิต - เครดติ)

เอกสาร (ขจ05) (กลับรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ02/ขบ03) (ขบ02/ขบ03) (ขบ03) (ขบ05) (ขบ02) (ขบ02) (ขบ02) (ขบ03) (กลับรายการ) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา

รวมยอดยกมา -                  -                  -        -        -                  -                -        -        -                   -                  

ค่าตอบแทนจดัท าคลิปวีดีโอ 4700289328 6,216.00          3600205293 6,216.00-        -                       

เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจน 4700303220 1,500.00          3600209194 1,500.00-          -                       

ค่ารักษาพยาบาล 4700305279 2,795.00          3600183083 2,795.00-        -                       

ค่าการศึกษาบตุร 4700306530 2,756.75          3600207127 2,756.75-        -                       

ค่ารักษาพยาบาล (บ านาญ) 4700305438 2,780.00          3600207018 2,780.00-        -                       

ค่าวสัดุ (รร.พ้ืนท่ีพิเศษฯ) 4700319394 69,536.78        3600226409 69,536.78-      -                       

ค่าวสัดุ (ห้องเรียนอาชีพ) 4700054570 3,902.40          3600224875 3,902.40-        -                       

ค่าวสัดุ (ศูนยภ์าษาเมียนมา) 4700313161 3,750.00          3600226410 3,750.00-        -                       

ค่าจา้งท าอุปกรณ์ 4700318563 16,463.22        3600226304 16,463.22-      -                       

ค่าจา้งท าบอร์ดเกม 4700321212 6,700.00          3600230120 6,700.00-        -                       

ค่าตอบแทนวิทยากร 4700319094 4,800.00          3600230122 4,800.00-        -                       

ค่ารักษาพยาบาล 4700318896 2,210.00          3600043117 2,210.00-        -                       

ค่าการศึกษาบตุร 4700313165 29,300.00        3600235911 29,300.00-      -                       

*กลบัรายการ รหัส บ/ช ผิด 3900021197 2,780.00        3600207128 2,780.00-        -                       

-                       

-                       

รวม 152,710.15      2,780.00        -                  -                  -                  -        -        1,500.00-          153,990.15-    -        -        -                   -                  -                       

ยอดรวมเดบิต 155,490.15      ยอดรวมเครดติ 155,490.15-      

งบทดลอง 155,490.15      งบทดลอง 155,490.15-      

ผลต่าง -                  ผลต่าง -                  -                       

หน่วยเบิกโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ศูนย์ต้นทุน2000400197

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีใบส าคญัค้างจ่าย (2102040102)

ประจ าเดือน  กันยายน 2564  ปีงบประมาณ  2564

รายการ

เดบิต เครดติ

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร

Page 1 of 1



1หนนาททท 1 จากทททงหมด

วทนทททพพมพพ 15 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน
รหทสหนนวยงาน A004 สนง.คกก.การศศกษาขททนพพทนฐ

ประจจางวด 12 ประจจาปป 2564

รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000400197 โรงเรทยนสรรพวพทยาคม อจาเภอแมนสอด

บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป

2101010102     จ/น การคทา-ภายนอก (320,000.00)  6,752,404.75 (6,432,404.75)  0.00 

  รวมหนนวยเบพกจนาย             2000400197 (320,000.00)  6,752,404.75 (6,432,404.75)  0.00 



ยอดคงเหลือ
เลขที่ PA PM KZ J9 เลขที่ KA KB KQ J9 (เดบิต - เครดิต)

เอกสาร (ขจ05) (กลับรายการ) (ปรับปรุง) เอกสาร (ขบ01) (ขบ01) (ทข02) (ปรับปรุง)

ยอดยกมา
ค่าครุภณัฑโ์ตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน (บ.ฮลัโหลเฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั) 3100173639 320,000.00-    320,000.00-      

รวมยอดยกมา -                 -                 -                -                 320,000.00-      

ค่าครุภณัฑโ์ตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน (บ.ฮลัโหลเฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั) 4100156579 320,000.00    -                   
ค่าใชจ่้ายในการบรรเทาภาระฯ(เงินกู ้พ.ร.ก.covid-19 2564) 4700288153 5,574,000.00 3700006301 5,574,000.00- -                   

ค่าวสัดุ (หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภณัฑ)์ 4100163244 218,217.80    3100182045 218,217.80-    -                   

ค่าวสัดุ (หจก.ตากคอมพิวเตอร์) 4100047040 317,706.00    3100204909 317,706.00-    -                   

ค่าวสัดุ (หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภณัฑ)์ 4100181592 111,070.00    3100204910 111,070.00-    -                   
ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ต(บ.ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ  ากดั) 4100181652 15,000.00      3100203634 15,000.00-      -                   

ค่าวสัดุ (บ.ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ จ ากดั) 4100181824 26,188.00      3100165897 26,188.00-      -                   

ค่าวสัดุ (บ.เอมพนัธ์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั) 4100181884 21,893.60      3100204913 21,893.60-      -                   

ค่าวสัดุ (ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร) 4100182609 52,000.00      3100204262 52,000.00-      -                   

จา้งปรับปรุงซ่อมแซม (ร้านธวชัชยัอลูมินัม่) 4100184086 7,089.35        3100204912 7,089.35-        -                   

ค่าวสัดุ (เอ็น.เอ.สหภณัฑ)์ 4100186558 89,240.00      3100208499 89,240.00-      -                   

รวม 1,178,404.75 5,574,000.00 -                -                 858,404.75-    -            5,574,000.00- -                 -                   

ยอดรวมเดบิต 6,752,404.75 ยอดรวมเครดิต 6,432,404.75- -                   

งบทดลอง 6,752,404.75 งบทดลอง 6,432,404.75- 

ผลต่าง -                 ผลต่าง -                 -                   

หน่วยเบิกโรงเรียนสรรพวทิยาคม  ศูนย์ต้นทุน2000400197

การจับคู่ประเภทเอกสาร บัญชีเจ้าหนีก้ารค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจ าเดือน กันยายน 2564   ปีงบประมาณ 2564

รายการ

เดบิต เครดิต

ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสาร


