รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
โรงเรียนภูเขียว ศูนย์ต้นทุน 2000400334
ประจําเดือน กรกฎาคม 2561
(หน่วย : บาท)
เงินสดในมือ (1101010101)
เงินฝากคลัง (1101010501)
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
1.บัญชีเงินเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (285-1-07510-1)
2.บัญชีเงินปัจจัยพื้นฐานฯ (285-1-09841-1)
3.บัญชีเงินบํารุงการศึกษาฯ (285-0-08708-4)
4.บัญชีโรงเรียนภูเขียวฯ (981-4-63619-3)
5.บัญชีเงินลูกเสือฯ (052-650198-79-0)
6.บัญชีเงินบํารุงเนตรนารี (052-650199-42-6)
7.บัญชีหมู่อนุกาชาด ฯ (052-650051-17-1)
8.บัญชีผู้บำเพ็ญประโยชน์ (052-650411-51-6)
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
1 นายหัฐพงษ์ ชาติไทย (บย.71/61 ลว.29 ม.ค.61)
2 นางปาณิตา อาจวงษ์ (บย.82/61 ลว.9 ก.พ.61)
3 นายสุชาติ คำนกคุ้ม (บย.95/61 ลว.9 มี.ค.61)
4 นายขจร ผลภิญโญ (บย.113/61 ลว.6 เม.ย.61)
5 ว่าที่ร.ต.สุชาติ คำนกคุ้ม (บย.127/61 ลว.22 พ.ค.61)
6 นายประกาศิต คมคาย (บย.131/61 ลว.25 พ.ค.61)
7 นายเจริญ ราคาแก้ว (บย.134/61 ลว.25 พ.ค. 61)
8 นายสุขสันต์ สมมะโน (บย.140/61 ลว.5 มิ.ย. 61)
9 นายกัณฑ์อเนก ชำนาญ (บย.145/61 ลว.11 มิ.ย. 61)
10 นายสมเกียรติ กองศรี (บย.151/61 ลว. 19 มิ.ย. 61)
11 นางศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศะกดิ์ (บย.156/61 ลว. 22 มิ.ย.61)
12 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน (บย.161/61 ลว. 29 มิ.ย. 61)
13 นางสาวเอมอร ผามี (บย. 162/61 ลว. 29 มิ.ย. 61)
14 นายวรวุฒ ิ ชาติศรี (บย.166/61 ลว.10 ก.ค. 61)

93,407.41
37,075.00
8,617,576.52
3,572,586.57
1,138.72
5,025,536.12
2,154.99
232.72
5,811.90
10,105.50
10.00
1,040,459.00
7,000.00
20,000.00
20,000.00
42,440.00
62,579.00
99,750.00
720.00
24,170.00
15,000.00
60,000.00
4,640.00
90,740.00
67,000.00
880.00

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

นายอาคม โชคบัณฑฺต (บย.167/61 ลว.12 ก.ค.61)
นายชุมพล แก้วมณี (บย.168/61 ลว.12 ก.ค. 61)
นางอัญชุลี ตาลต้น (บย.169/61 ลว.12 ก.ค. 61)
นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้ (บย.170/61 ลว.13 ก.ค. 61)
นางจุรีรัตน์ ระจินดา (บย.171/61 ลว.13 ก.ค. 61)
นางเกวดี เกิดมงคล (บย.172/61 ลว. 13 ก.ค. 61)
นางสมฤทัย ปะวะภูทะ (บย.173/61 ลว. 13 ก.ค. 61 )
นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ (บย.174/61 ลว.16 ก.ค. 61)
นายเจริญ พรมทอง (บย.175/61 ลว. 16 ก.ค.61)
นางอัญชุลี ตาลต้น (บย.176/61 ลว.12 ก.ค. 61)
นายดามพ์ แก้วกัลยา (บย.177/61 ลว. 19 ก.ค.61)
นางเนตรชนก ทัพซ้าย (บย.178/61 ลว. 19 ก.ค. 61)
นายดลดารา ลังกาฟ้า (บย.179/61 ลว. 19 ก.ค.61)
นางสุชาดา รอดแก้ว (บย.180/61 ลว. 19 ก.ค.61)
นางสาวธนิตา ถาวรผล (บย.181/61 ลว. 19 ก.ค.61)
นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์ (บย.182/61 ลว.19 ก.ค. 61 )
นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒ น์ธนปภา (บย.183/61 ลว. 24 ก.ค. 61)
นางสาวจริยา ประเสริฐนู (บย.185/61 ลว.26 ก.ค. 61)
นายอนุรักษ์ โคผดุง (บย.186/61 ลว.31 ก.ค. 61 )

7,880.00
7,560.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
63,000.00
8,800.00
12,032.00
12,600.00
1,920.00
12,278.00
2,800.00
4,800.00
1,790.00
14,000.00
200,000.00
5,280.00
800.00

ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

รวมทั้งสิ้น

9,717,046.31

