
ธนาคาร เลขท่ีบัญชี จ านวนเงิน (หน่วย:บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ
       ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS -                        

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
       ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 

- เงินฝากธนาคาร เพ่ือน าส่งคลัง (GL 1101020601) -                        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรุงไทย 521-6-04538-4 -                     

- เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ (GL 1101020603) -                        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   (งปม) กรุงไทย 521-6-03437-4 432,297.20        

- เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (GL 1101020604) 730,581.76           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   (ผป) กรุงไทย 521-6-03436-6 730,581.76        

- เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (GL 1101030101) 2,585,903.69        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรุงไทย 521-6-04676-3 2,302,558.60     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กสิกรไทย 001-1-62987-3 80.00                 
มทร.เพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงไทย 521-6-04538-4 209,660.09        
มทร.ล้านนา (เงินนอกงบประมาณ) กรุงไทย 521-6-04763-8 100.00               
มทร.ล้านนา รับสมัคร 1 กรุงไทย 521-6-04818-9 300.00               
มทร.ล้านนา รับสมัคร 2 กรุงไทย 521-6-04819-7 73,205.00          
มทร.ล้านนา รับสมัคร 3 กรุงไทย 521-6-04820-0 -                     
มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (เงินงบประมาณ) กรุงไทย 521-6-02246-5 -                     
มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (เงินนอกงบประมาณ)กรุงไทย 521-6-02247-3 -                     
มทร.ล้านนา กรุงไทย 521-6-04885-5 -                     
มทร.ล้านนา กรุงไทย 521-6-04919-3 -                     
มทร.ล้านนา (เงินนอกงบประมาณ-ออมทรัพย์) กรุงไทย 521-6-04761-1 -                     

- เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (GL 1101030102) 155,479,335.76    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินทดรองราชการ)กรุงไทย 521-0-64781-1 23,287,898.62   
เงินรับฝากโครงการวิจัย มทร.ล้านนา กรุงไทย 521-0-24636-1 3,068,755.80     
เงินรับฝากทุนพัฒนาบุคลากรเงินงบประมาณ กรุงไทย 521-0-06458-1 -                     
เงินรับอุดหนุน มทร.ล้านนา กรุงไทย 521-0-53963-6 14,133,713.49   
กองทุน ววน. กรุงไทย 521-0-86998-9 93,011.51          
FRB0007/172 กรุงไทย 521-0-78055-4 7,101.61            
กองทุนส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรุงไทย 521-077857-6 80,944,342.94   
โครงการเงินกองทุนโครงการสหกิจศึกษา กรุงไทย 521-0-06447-6 19,023.41          
เงินกู้ยืมเพ่ือ กศ. ของสถาบันเทคโนโลยี กรุงไทย 521-1-32425-0 9,000.00            
คชจ.ในการบริหารงานกองทุนของมทร.ล้านนา กรุงไทย 521-1-65487-0 100,997.43        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

กรอ.ปีการศึกษา 2555 มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่กรุงไทย 521-0-46229-3 2,547.21            
กรอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรุงไทย 521-0-10056-1 16,918.07          
ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต มทร.ล้านนา กรุงไทย 521-0-66089-3 10,540,491.48   
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออมสิน 202-3-070977-4 1,144.83            
GSB Innovation Club มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออมสิน 203-6-071434-7 10,122.40          
(A1) เงินลงทะเบียน มทร.ล้านนา (นักศึกใหม่) กสิกรไทย 557-2-15181-8 9.22                   
(A1) ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต มทร.ล้านนา กสิกรไทย 557-2-15183-4 6.18                   
Rajamangala University of Technology Lanna กสิกรไทย 557-2-15184-2 0.96                   
เงินลงทะเบียน มทร.ล้านนา กสิกรไทย 557-2-15179-6 2.57                   
เงินสมทบรายได้ท่ัวไป มทร.ล้านนา กสิกรไทย 557-2-15191-5 161.03               
เงินออมทรัพย์รับฝากท่ัวไป กสิกรไทย 557-2-15204-0 3.63                   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไอซีบีซี 506-0-10192-4 325,695.21        
เงินสะสม มทร.ล้านนา กรุงไทย 521-0-70026-7 2,581,616.80     
เข็มและเหรียญท่ีระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี กรุงไทย 521-0-70675-3 -                     
งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา กรุงไทย 521-0-76468-0 19,505.00          
มทร.ล้านนา - บพท. กรุงไทย 521-0-77033-8 2,129,124.09     
กองทุนสวัสดิการ ส าหรับผู้ต้องการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา มทร .ล้านนากรุงไทย 521-0-32462-1 2,000,000.00     
สวัสดิการส าหรับผู้ต้องการกู้ยืมเงินทุนเพ่ือการศึกษา มทร .ล้านนากรุงไทย 521-0-12917-9 2,000,000.00     
เงินรับฝากโครงการวิจัย-เงินผลประโยชน์และเงินโครงการพิเศษ มทร.ล้านนากรุงไทย 521-0-80141-1 7,382,760.60     
ค่าเอกสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรุงไทย 521-0-77806-1 1,510.00            
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2564 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรุงไทย 521-0-82535-3 2,188.15            
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2564 ประเภททุน 5 ปี (ปวช.ต่อเน่ือง ปวส./อนุปริญญา) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรุงไทย 521-0-82536-1 386,705.77        
เงินสะสม มทร.ล้านนา ธอส 300-91-001305-3 6,414,977.75     
เงินรายได้จากบริหารทรัพย์สิน กรุงไทย 521-0-82824-7 -                     

3. บัญชีเงินฝากคลัง
       ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันท่ี 30 กันายน 2565 ในระบบ GFMIS 235,638,156.97    


