
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -             -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน 446,274.37  

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -             446,274.37    

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 446,274.37    

ณ  วันท่ี  31     เดือน  กรกฎาคม      พ.ศ.  2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

ธนาคาร  กรุงไทย     สาขา  นาน     เลขท่ีบัญชี  507 - 6 - 01783 - 9 (เงินงปม.)

กับ

ช่ือบัญชีแยกประเภท  ง/ฝ ธนาคาร - ในงปม.     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101020603



รายละเอียดเช็คท่ียังไมมีผูนําไปข้ึนเงิน

เลขท่ีเช็ค ลงวันท่ี จํานวนเงิน

10068310 29-ก.ย.-58 50.00          

10118884 30-พ.ค.-59 594.00        

10178096 30-ก.ย.-59 4,000.00     

10178097 30-ก.ย.-59 3,500.00     

10178270 28-มี.ค.-60 562.50        

10264342 26-ม.ค.-61 8,000.00     

10305819 12-ก.ค.-61 14,800.00    

10305826 24-ก.ค.-61 106,374.00  

10305840 31-ก.ค.-61 9,612.90     

10305841 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305842 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305843 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305844 31-ก.ค.-61 3,857.04     

10305845 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305846 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305847 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305848 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305849 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305850 31-ก.ค.-61 7,632.90     

10305851 31-ก.ค.-61 7,632.90     

10305852 31-ก.ค.-61 7,632.90     

10305853 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305854 31-ก.ค.-61 9,612.90     

10305855 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305856 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305857 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305858 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305859 31-ก.ค.-61 6,642.90     

10305860 31-ก.ค.-61 6,642.90     



10305861 31-ก.ค.-61 5,940.00     

10305862 31-ก.ค.-61 5,940.00     

10305864 31-ก.ค.-61 22,871.23    

10305865 31-ก.ค.-61 8,445.33     

10305866 31-ก.ค.-61 1,981.31     

10305867 31-ก.ค.-61 2,756.00     

10305868 31-ก.ค.-61 792.52        

10305869 31-ก.ค.-61 2,862.99     

10305870 31-ก.ค.-61 11,276.10    

10305871 31-ก.ค.-61 13,459.05    

10305872 31-ก.ค.-61 14,528.25    

10305873 31-ก.ค.-61 4,000.00     

10305874 31-ก.ค.-61 5,670.00     

10305875 31-ก.ค.-61 1,000.00     

10305876 31-ก.ค.-61 3,675.00     

10305877 31-ก.ค.-61 600.00        

10305878 31-ก.ค.-61 4,000.00     

10305879 31-ก.ค.-61 3,420.00     

10305880 31-ก.ค.-61 475.00        

10305881 31-ก.ค.-61 500.00        

10305882 31-ก.ค.-61 4,910.00     

10305883 31-ก.ค.-61 3,400.00     

10305884 31-ก.ค.-61 500.00        

10305885 31-ก.ค.-61 980.75        

10305886 31-ก.ค.-61 2,535.00     

10305887 31-ก.ค.-61 3,500.00     

10305888 31-ก.ค.-61 4,953.27     

10305889 31-ก.ค.-61 3,000.00     

10305890 31-ก.ค.-61 2,000.00     

10305891 31-ก.ค.-61 3,170.00     



10305892 31-ก.ค.-61 2,872.90     

10305893 31-ก.ค.-61 4,529.27     

10305894 31-ก.ค.-61 3,724.86     

10305895 31-ก.ค.-61 3,500.00     

10305896 31-ก.ค.-61 5,000.00     

รายละเอียดเช็คท่ียังไมมีผูนําไปข้ึนเงิน 446,274.37 



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) -              

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -             -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน 137,129.50  

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก 152,000.00  289,129.50    

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 289,129.50    

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

ธนาคาร  กรุงไทย     สาขา  นาน     เลขท่ีบัญชี  507 - 6 - 02704 - 4 (เงินนอกงปม.)

กับ

ช่ือบัญชีแยกประเภท  ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101020604

ณ  วันท่ี  31     เดือน  กรกฎาคม      พ.ศ.  2561



รายละเอียดเช็คท่ียังไมมีผูนําไปข้ึนเงิน

เลขท่ีเช็ค ลงวันท่ี จํานวนเงิน

0503638 27-ต.ค.-55 14,000.00    

10143771 30-ก.ย.-59 8,000.00     

10143800 30-ก.ย.-59 8,025.00     

10229564 26-ก.ค.-60 792.52        

10229642 29-ก.ย.-60 7,500.00     

10229647 29-ก.ย.-60 7,000.00     

10229648 29-ก.ย.-60 7,000.00     

10264552 24-ก.ค.-61 59,036.00    

10264563 31-ก.ค.-61 5,600.00     

10264564 31-ก.ค.-61 11,200.00    

10264565 31-ก.ค.-61 1,485.98     

10264566 31-ก.ค.-61 7,490.00     

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 137,129.50 



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 760,642.00    

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -             -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -             -               

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 760,642.00    

รายละเอียดเช็คท่ียังไมมีผูนําไปข้ึนเงิน

เลขท่ีเช็ค ลงวันท่ี จํานวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร -            

ณ  วันท่ี  31     เดือน  กรกฎาคม      พ.ศ.  2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

ธนาคาร  กรุงไทย     สาขา  นาน     เลขท่ีบัญชี  507 - 6 - 05693 - 1 (เงินรายได)

กับ

ช่ือบัญชีแยกประเภท  ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030101



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 1,092,803.13 

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -             -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -               

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 1,092,803.13 

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

           ธนาคาร  กรุงไทย     สาขา  นาน     เลขท่ีบัญชี  507 - 0 - 06653 - 6 (วิจัยเงินงปม.) ออมทรัพย

กับ

                         ช่ือบัญชีแยกประเภท  ง/ฝ ออมทรัพย     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030102

ณ  วันท่ี  31     เดือน  กรกฎาคม      พ.ศ.  2561



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 296,473.05    

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -             -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -               

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 296,473.05    

ณ  วันท่ี  31     เดือน  กรกฎาคม      พ.ศ.  2561

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

          ธนาคาร กรุงไทย     สาขา นาน     เลขท่ีบัญชี  507 - 0 - 06654 - 4 (วิจัยเงินนอกงปม.) ออมทรัพย

กับ

                         ช่ือบัญชีแยกประเภท  ง/ฝ ออมทรัพย     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030102



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 136,600.35    

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -             -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -               

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 136,600.35    

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

      ธนาคาร  กรุงไทย  สาขา  นาน  เลขท่ีบัญชี  507 - 1 - 49144 - 3 (กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา) ออมทรัพย

กับ

                         ช่ือบัญชีแยกประเภท  ง/ฝ ออมทรัพย     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030102

ณ  วันท่ี  31     เดือน  กรกฎาคม      พ.ศ.  2561



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 36,251.77     

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -             -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -               

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 36,251.77     

ณ  วันท่ี  31     เดือน  กรกฎาคม      พ.ศ.  2561

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

      ธนาคาร กรุงไทย สาขา นาน เลขท่ีบัญชี 507 - 1 - 95251 - 3 (คาใชจายเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา) ออมทรัพย

กับ

                         ช่ือบัญชีแยกประเภท  ง/ฝ ออมทรัพย     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030102

























760,642.00    กระแส บัญชีมือ

760,642.00    กระแส GF

1,562,128.30 ออมทรัพย บัญชีมือ



1,562,128.30 ออมทรัพย GF



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 12,477,906.65   

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -                   

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                   

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 12,477,906.65   

 ณ  วันท่ี 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

              ธนาคาร กสิกรไทย สาขา นาน เลขท่ีบัญชี 114 - 2 - 63811 - 4 (เงินลงทะเบียน - A1) ออมทรัพย

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) -                  

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -                   

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                   

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) -                  

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

             ธนาคาร กสิกรไทย สาขา นาน เลขท่ีบัญชี 114 - 2 - 63791 - 6 (เงินคากิจกรรม - A3) ออมทรัพย

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199

 ณ  วันท่ี 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 0.84                

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -                   

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                   

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 0.84                

 ณ  วันท่ี 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

             ธนาคารกสิกรไทย สาขานาน เลขท่ีบัญชี 114 - 2 - 63792 - 4 (เงินสะสมเขตพ้ืนท่ี - A4) ออมทรัพย

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 0.01                

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -                   

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                   

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 0.01                

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

             ธนาคาร กสิกรไทย สาขา นาน เลขท่ีบัญชี 114 - 2 - 63793 - 2 (เงินสมทบ - A5) ออมทรัพย

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199

 ณ  วันท่ี 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 1,754.45           

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -                   

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                   

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 1,754.45           

 ณ  วันท่ี 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

             ธนาคาร กสิกรไทย สาขา นาน เลขท่ีบัญชี 114 - 2 - 63795 - 9 (เงินตามแผนงาน - A7) ออมทรัพย

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 4,509,219.68     

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -                   

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                   

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 4,509,219.68     

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

             ธนาคารกสิกรไทย สาขานาน เลขท่ีบัญชี 114 - 2 - 63796 - 7 (เงินสะสมประจําป - A8) ออมทรัพย

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199

 ณ  วันท่ี 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 2,981,265.64     

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -                   

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                   

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 2,981,265.64     

 ณ  วันท่ี 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

            ธนาคารกสิกรไทย สาขานาน เลขท่ีบัญชี 114 - 2 - 63797 - 5 (เงินสมทบรายไดท่ัวไป - B2)ออมทรัพย

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 0.03                

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -                   

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                   

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 0.03                

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

             ธนาคาร กสิกรไทย สาขา นาน เลขท่ีบัญชี 114 - 2 - 63801 - 7 (งานฟารม - B6) ออมทรัพย

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199

 ณ  วันท่ี 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 0.28                

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -                   

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                   

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 0.28                

 ณ  วันท่ี 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

ธนาคารกสิกรไทย สาขานาน เลขท่ีบัญชี 114 - 2 - 63807 - 6 (เงินรับฝาก ข้ึนทะเบียนบัณฑิต - B11) ออมทรัพย

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 1,014,097.88     

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -                   

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                   

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 1,014,097.88     

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

              ธนาคาร กสิกรไทย สาขา นาน เลขท่ีบัญชี 114 - 2 - 63812 - 2 (เงินรับฝากอ่ืน - B14) ออมทรัพย

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199

 ณ  วันท่ี 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) -                  

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -                   

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                   

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) -                  

 ณ  วันท่ี 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ชื่อหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

ธนาคารกสิกรไทย สาขานาน เลขท่ีบัญช1ี14-2-63810-6(เงินรับฝากเงินยืมและเงินทดรองราชการ มทร.ลานนา-C1)ออมทรัพย

กับ

                      ชื่อบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199





















20,984,245.46  บัญชีมือ

20,984,245.46  GF

-                




