
เลขที่        / 5 / 55
วนัที่  30  พ.ค. 55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

เงินฝากธนาคาร  - กระแสรายวนั 021
 (ธ.ก.ส.สาขายะลา  เลขท่ี  061-5-00067-4) 2,462,210.54
              เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 022
             (ธ.ก.ส. สาขายะลา เลขท่ี  061-2-19793-1) 2,462,210.54

2,462,210.54 2,462,210.54

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพือ่บันทกึรายการเงนิฝากประเภทออมทรัพย์ (ธกส.)  ไปเข้าบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั (ธกส.)
ผู้อนุมตัิ



เลขที่        / 5 / 55
วนัที่  4 พ.ค. 55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

เงินฝากธนาคาร  - ออมทรัพย์ 022
 (ธ.ก.ส.สาขายะลา  เลขท่ี  061-2-19793-1) 1,009,047.47

              เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 021
             (ธ.กรุงไทย จ ากดั สาขาสิโรรส เลขท่ี  932-6-00997-1) 1,009,047.47

1,009,047.47 1,009,047.47

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 5 / 55

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ผู้อนุมตัิ

ค าอธิบาย    เพือ่บันทกึรายการเงนิฝากประเภทออมทรัพย์ (ธกส.)  ไปเข้าบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั (ธกส.) เช็คเลขที่ 0198258



วนัที่  22 พ.ค. 55
ฝ่าย……………………….

รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

เงินฝากธนาคาร  - ออมทรัพย์ 022
 (ธ.ก.ส.สาขายะลา  เลขท่ี  061-2-19793-1) 32,376.97
              เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 021
             (ธ.กรุงไทย จ ากดั สาขาสิโรรส เลขท่ี  932-6-00997-1) 32,376.97

32,376.97 32,376.97

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 5 / 55
วนัที่  24 พ.ค. 55

รายการ

ค าอธิบาย    เพือ่บันทกึรายการเงนิฝากประเภทออมทรัพย์ (ธกส.)  ไปเข้าบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั (ธกส.) เช็คเลขที่ 0198259

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป



ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

เงินฝากธนาคาร  - ออมทรัพย์ 022
 (ธ.ก.ส.สาขายะลา  เลขท่ี  061-2-19793-1) 138,120.00
              เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 021
             (ธ.กรุงไทย จ ากดั สาขาสิโรรส เลขท่ี  932-6-00997-1) 138,120.00

138,120.00 138,120.00

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 5 / 55
วนัที่  31 พ.ค. 55

ฝ่าย……………………….

ผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพือ่บันทกึรายการเงนิฝากประเภทออมทรัพย์ (ธกส.)  ไปเข้าบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั (ธกส.) เช็คเลขที่ 0198260



รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

เงินฝากธนาคาร  - ออมทรัพย์ 022
 (ธ.ก.ส.สาขายะลา  เลขท่ี  061-2-19793-1) 138,120.00
              เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 021
             (ธ.กรุงไทย จ ากดั สาขาสิโรรส เลขท่ี  932-6-00997-1) 138,120.00

138,120.00 138,120.00

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 5 / 55
วนัที่  24 พ.ค. 55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพือ่บันทกึรายการเงนิฝากประเภทออมทรัพย์ (ธกส.)  ไปเข้าบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั (ธกส.) เช็คเลขที่ 0198260

ผู้อนุมตัิ

รายการ



เงินฝากธนาคาร  - ออมทรัพย์ 021
 (ธ.ก.ส.สาขายะลา  เลขท่ี  061-2-19793-1) 138,120.00
              เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 022
             (ธ.กรุงไทย จ ากดั สาขาสิโรรส เลขท่ี  932-6-00997-1) 138,120.00

138,120.00 138,120.00

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 5 / 55
วนัที่  24 พ.ค. 55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิตรายการ

ค าอธิบาย    เพือ่บันทกึรายการเงนิฝากประเภทออมทรัพย์ (ธกส.)  ไปเข้าบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั (ธกส.) เช็คเลขที่ 0198260

ผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป



เงินฝากธนาคาร  - ออมทรัพย์ 021
 (ธ.ก.ส.สาขายะลา  เลขท่ี  061-2-19793-1) 452,852.56
              เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 022
             (ธ.กรุงไทย จ ากดั สาขาสิโรรส เลขท่ี  932-6-00997-1) 452,852.56

452,852.56 452,852.56

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

ค าอธิบาย    เพือ่บันทกึรายการเงนิฝากประเภทออมทรัพย์ (ธกส.)  ไปเข้าบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั (ธกส.) เช็คเลขที่ 0228021

ผู้อนุมตัิ





                                 


