
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) -              

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน 68,007.25   

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -            68,007.25      

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 68,007.25      

ณ  วันท่ี  31       เดือน  ธันวาคม      พ.ศ.  2560

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       

10207017 26-ก.ค.-60 1,400.00     

10229549 27-พ.ย.-60 495.33       

10229552 27-พ.ย.-60 1,337.38     

10264279 26-ธ.ค.-60 12,804.66   

10264280 26-ธ.ค.-60 4,000.00     

10264281 26-ธ.ค.-60 6,000.00     

10264283 26-ธ.ค.-60 4,401.00     

10264284 26-ธ.ค.-60 7,096.00     

10264285 26-ธ.ค.-60 500.00       

10264286 26-ธ.ค.-60 1,850.00     

10264287 26-ธ.ค.-60 4,600.00     

10264288 26-ธ.ค.-60 93.50         

10264289 26-ธ.ค.-60 1,300.00     

10264290 26-ธ.ค.-60 1,750.00     

10264291 26-ธ.ค.-60 4,084.47     

10264292 26-ธ.ค.-60 3,952.71     

10264293 26-ธ.ค.-60 3,120.56     

10264294 26-ธ.ค.-60 515.14       

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 68,007.25  



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) -              

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน 134,245.73 

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก 152,000.00 286,245.73     

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 286,245.73    

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  ธันวาคม      พ.ศ.  2560



รายละเอียดเช็คท่ียังไมมีผูนําไปข้ึนเงิน

เลขท่ีเช็ค ลงวันท่ี จํานวนเงิน

503638 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       

10229638 29-ก.ย.-60 7,500.00     

10229639 29-ก.ย.-60 7,500.00     

10229641 29-ก.ย.-60 7,500.00     

10229642 29-ก.ย.-60 7,500.00     

10229643 29-ก.ย.-60 7,500.00     

10229644 29-ก.ย.-60 7,500.00     

10229645 29-ก.ย.-60 7,000.00     

10229646 29-ก.ย.-60 7,000.00     

10229647 29-ก.ย.-60 7,000.00     

10229648 29-ก.ย.-60 7,000.00     

10229705 26-ธ.ค.-60 4,000.00     

10229708 26-ธ.ค.-60 2,000.00     

10229710 26-ธ.ค.-60 7,000.00     

10229711 28-ธ.ค.-60 17,428.21   

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 134,245.73 



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 2,616,622.00 

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน 300.00       

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -            300.00          

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 2,616,922.00 

ณ  วันท่ี  31       เดือน  ธันวาคม      พ.ศ.  2560

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

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

กับ

ช่ือบัญชีแยกประเภท  ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030101



รายละเอียดเช็คท่ียังไมมีผูนําไปข้ึนเงิน

เลขท่ีเช็ค ลงวันท่ี จํานวนเงิน

10253767 26-ธ.ค.-60 300.00       

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 300.00      



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 1,434,476.55 

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -               

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 1,434,476.55 

                                                   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  ธันวาคม      พ.ศ.  2560



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 93,950.50      

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -               

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 93,950.50      

ณ  วันท่ี  31       เดือน  ธันวาคม      พ.ศ.  2560

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

          ธนาคาร  กรุงไทย     สาขา  นาน     เลขท่ีบัญชี  507 - 0 - 0654 - 4 (วิจัยเงินนอกงปม.) ออมทรัพย

กับ

                         ช่ือบัญชีแยกประเภท  ง/ฝ ออมทรัพย     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030102



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 136,619.06    

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -               

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 136,619.06    

                                                   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  ธันวาคม      พ.ศ.  2560



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 28,277.39      

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -            -               

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -               

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 28,277.39      

ณ  วันท่ี  31       เดือน  ธันวาคม      พ.ศ.  2560

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

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

กับ

                         ช่ือบัญชีแยกประเภท  ง/ฝ ออมทรัพย     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030102





















2,616,622.00 กระแส บัญชีมือ

2,616,622.00 กระแส GF

1,693,323.50 ออมทรัพย บัญชีมือ

1,693,323.50 ออมทรัพย GF



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 5,281,597.71  

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -         -                

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 5,281,597.71  

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

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

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199

 ณ  วันท่ี 31   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2560



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 0.75             

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -         -                

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 0.75             

 ณ  วันท่ี 31   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2560

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

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

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 1,134.10        

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -         -                

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 1,134.10        

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

             ธนาคาร กสิกรไทย สาขา นาน เลขท่ีบัญชี 114 - 2 - 63792 - 4 (เงินสะสมเขตพ้ืนท่ี - A4) ออมทรัพย

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199

 ณ  วันท่ี 31   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2560



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 14.11            

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -         -                

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 14.11            

 ณ  วันท่ี 31   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2560

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

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

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 1,751.22        

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -         -                

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 1,751.22        

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

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

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199

 ณ  วันท่ี 31   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2560



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 4,507,619.79  

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -         -                

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 4,507,619.79  

 ณ  วันท่ี 31   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2560

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

             ธนาคาร กสิกรไทย สาขา นาน เลขท่ีบัญชี 114 - 2 - 63796 - 7 (เงินสะสมประจําป - A8) ออมทรัพย

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 1,158,532.27  

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -         -                

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 1,158,532.27  

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

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

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199

 ณ  วันท่ี 31   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2560



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 34.27            

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -         -                

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 34.27            

 ณ  วันท่ี 31   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2560

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

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

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 375.44          

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -         -                

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 375.44          

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

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

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199

 ณ  วันท่ี 31   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2560



บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (ระบบ GFMIS) 1,014,097.02  

หัก เงินฝากระหวางทาง

หนวยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

คาธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

คาธรรมเนียมธนาคารท่ีธนาคารบันทึกซํ้า

ธนาคารนําเช็คของหนวยงานอ่ืนมาหักของหนวยงาน -         -                

บวก เช็คท่ีผูมีสิทธิยังไมนํามาข้ึนเงิน

หนวยงานบันทึกการจายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากท่ีไมทราบชื่อผูฝาก -                

ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร (Bank statement) 1,014,097.02  

 ณ  วันท่ี 31   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2560

                                                   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                                    ช่ือหนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

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

กับ

                      ช่ือบัญชีแยกประเภท  เงินฝากไมมีรายตัว     รหัสบัญชีแยกประเภท  1101030199





















11,965,156.68  บัญชีมือ

11,965,156.68  GF

-                




