
หน้า 1

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS (รหสับญัชี 1101020603) -                   บาท
บวก เงินที*ธนาคารรับแล้วแต ่สพป.สพ.ยงัไม่ได้รับ -                   บาท

-                   บาท

บวก เช็คที*หน่วยงานภาครัฐสั*งจ่ายแตย่งัไม่ได้ขึ 8นเงิน

เลขที*

10161899 26 มค.60 -                   บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รายงานกระทบยอดเงนิฝากธนาคารในงบประมาณ

ส่วนราชการ  สาํนักงานเขตพื #นที%การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที%บัญชี 710 - 6 - 01111 - 8

ณ วันที%  31   เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

บาท

-                   บาท

-                   บาท
บวก 9,450.00          บาท

9,450.00          บาท

หกั ปรับปรุงบญัชีเนื*องจากโอนเงินเกินเอกสารตั 8งเบิก -                   บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement 9,450.00          บาท

2,851,324.00   

(ลงชื*อ)………………………………………..

                                (นายจักรพรรดิ์  จิตมณี)

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

ระบบ Manual ยงัจ่ายไม่หมดแต ่ระบบ GFMIS ตดัจ่ายทั 8งจํานวนแล้ว

                            ขอรับรองว่าถกูต้อง



หน้า 1

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS (รหสับญัชี 1101020604) -                   บาท
บวก เงินที*ธนาคารรับแล้วแต ่สพป.สพ.ยงัไม่ได้รับ -                   บาท

-                   

บวก เช็คที*หน่วยงานภาครัฐสั*งจ่ายแตย่งัไม่ได้ขึ 8นเงิน

เลขที*

รายงานกระทบยอดเงนิฝากธนาคารนอกงบประมาณ

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที%บัญชี 710 - 6 - 03328 - 6

ณ วันที%  30   เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ส่วนราชการ  สาํนักงานเขตพื #นที%การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

-                   บาท

-                   บาท
บวก -                   บาท

-                   บาท

หกั เงินที* สพท.ยงัไม่ได้ลงจ่ายแตธ่นาคารจ่ายแล้ว -                   บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement -                   บาท

(ลงชื*อ)………………………………………..

                           (นายจักรพรรดิ์  จิตมณี)

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

ระบบ Manual ยงัจ่ายไม่หมดแต ่ระบบ GFMIS ตดัจ่ายทั 8งจํานวนแล้ว

ขอรับรองว่าถกูต้อง



หน้า 1

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS (รหสับญัชี 1101020605) -                   บาท

บวก เช็คที*หน่วยงานภาครัฐสั*งจ่ายแตย่งัไม่ได้ขึ 8นเงิน

เลขที*

-                   บาท

-                   บาท

รายงานกระทบยอดเงนิฝากธนาคารไทยเข้มแข็ง

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที%บัญชี 710 - 6 - 03369 - 3

ณ วันที%  30   เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ส่วนราชการ  สาํนักงานเขตพื #นที%การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

-                   บาท
บวก -                   บาท

-                   บาท

หกั เงินที* สพท.ยงัไม่ได้ลงจ่ายแตธ่นาคารจ่ายแล้ว -                   บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement -                   บาท

(ลงชื*อ)………………………………………..

                   (นายจักรพรรดิ์  จิตมณี)

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

ระบบ Manual ยงัจ่ายไม่หมดแต ่ระบบ GFMIS ตดัจ่ายทั 8งจํานวนแล้ว

ขอรับรองว่าถกูต้อง



หน้า 1

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS (รหสับญัชี 1101030101) 776,270.69      บาท
บวก เงินที*ธนาคารรับแล้วแต ่สพป.สพ.ยงัไม่ได้รับ 40,000.00        บาท

816,270.69      บาท
หกั เงินที*ธนาคารยงัไม่ได้รับแล้วแต ่สพป.สพ.รับแล้ว -                   บาท

816,270.69      บาท

บวก เช็คที*หน่วยงานภาครัฐสั*งจ่ายแตย่งัไม่ได้ขึ 8นเงิน

10132540 26 มค.60 672,000.00      บาท

10132541 26 มค.60 258,900.00      บาท

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที%บัญชี 710 - 6 - 03070 - 8

ณ วันที%  31   เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

รายงานกระทบยอดเงนิฝากธนาคารกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

ส่วนราชการ  สาํนักงานเขตพื #นที%การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

10132541 26 มค.60 258,900.00      บาท

10132525 31 มค.60 52,381.40       บาท

10132524 31 มค.60 25,120.00       บาท

10132526 31 มค.60 409.00           บาท

1,008,810.40   บาท

1,825,081.09   บาท
บวก -                   บาท

1,825,081.09   บาท

หกั เงินที* สพท.ยงัไม่ได้ลงจ่ายแตธ่นาคารจ่ายแล้ว -                   บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement 1,825,081.09   บาท

(ลงชื*อ)………………………………………..

             (นายจักรพรรดิ์  จิตมณี)

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

ระบบ Manual ยงัจ่ายไม่หมดแต ่ระบบ GFMIS ตดัจ่ายทั 8งจํานวนแล้ว

ขอรับรองว่าถกูต้อง



หน้า 1

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS (รหสับญัชี 1101030199) -                   บาท
บวก เงินที*ธนาคารรับแล้วแต ่สพป.สพ.ยงัไม่ได้รับ -                   บาท

-                   บาท
หกั เงินที*ธนาคารยงัไม่ได้รับแล้วแต ่สพป.สพ.รับแล้ว -                   บาท

-                   บาท

บวก เช็คที*หน่วยงานภาครัฐสั*งจ่ายแตย่งัไม่ได้ขึ 8นเงิน

รายงานกระทบยอดเงนิฝากธนาคารไม่มีรายตัว

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที%บัญชี 710 - 6 - 03596 - 3

ณ วันที%  31   เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ส่วนราชการ  สาํนักงานเขตพื #นที%การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

-                   บาท

-                   บาท
บวก -                   บาท

-                   บาท

หกั เงินที* สพท.ยงัไม่ได้ลงจ่ายแตธ่นาคารจ่ายแล้ว -                   บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement -                   บาท

(ลงชื*อ)………………………………………..

                                (นายจักรพรรดิ์  จิตมณี)

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

ระบบ Manual ยงัจ่ายไม่หมดแต ่ระบบ GFMIS ตดัจ่ายทั 8งจํานวนแล้ว

ขอรับรองว่าถกูต้อง



หน้า 1

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS (รหสับญัชี 1101030102) 115,650.21      บาท

บวก เช็คที*หน่วยงานภาครัฐสั*งจ่ายแตย่งัไม่ได้ขึ 8นเงิน

เลขที*

-                   บาท

115,650.21      บาท

รายงานกระทบยอดเงนิฝากธนาคารพาณิชย์

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที%บัญชี 359 - 1 - 02527 - 5

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

ณ วันที%  31   เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ส่วนราชการ  สาํนักงานเขตพื #นที%การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

115,650.21      บาท
บวก -                   บาท

115,650.21      บาท

บวก เงินที*ธนาคารยงัรับแล้วแต ่สพป.สพ.ยงัไม่ได้รับ -                   บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement 115,650.21      บาท

(ลงชื*อ)………………………………………..

                   (นายจักรพรรดิ์  จิตมณี)

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

ระบบ Manual ยงัจ่ายไม่หมดแต ่ระบบ GFMIS ตดัจ่ายทั 8งจํานวนแล้ว

ขอรับรองว่าถกูต้อง



หน้า 1

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS (รหสับญัชี 1101030102) 5,754.88          บาท

บวก เช็คที*หน่วยงานภาครัฐสั*งจ่ายแตย่งัไม่ได้ขึ 8นเงิน

เลขที*

-                   บาท

5,754.88          บาท

ณ วันที%  31   เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

รายงานกระทบยอดเงนิฝากธนาคารพาณิชย์

ส่วนราชการ  สาํนักงานเขตพื #นที%การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที%บัญชี 359 - 1 - 02526 - 7

5,754.88          บาท
บวก -                   บาท

5,754.88          บาท

บวก เงินที*ธนาคารยงัไม่ได้รับแล้วแต ่สพป.สพ.รับแล้ว -                   บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement 5,754.88          บาท

(ลงชื*อ)………………………………………..

                    (นายจักรพรรดิ์  จิตมณี)

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

ระบบ Manual ยงัจ่ายไม่หมดแต ่ระบบ GFMIS ตดัจ่ายทั 8งจํานวนแล้ว

ขอรับรองว่าถกูต้อง



ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS (รหสับญัชี 1101030102) 163,481.02      บาท
บวก เงินที* สพท.ยงัไม่ได้ลงรับแตธ่นาคารรับเงินแล้ว -                   บาท

163,481.02      บาท

บวก เช็คที*หน่วยงานภาครัฐสั*งจ่ายแตย่งัไม่ได้ขึ 8นเงิน

เลขที*

-                   บาท

163,481.02      บาท
บวก -                   บาท

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด  สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี  เลขที%บัญชี  359-1-02529-1

ณ วันที%  31   เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ระบบ Manual ยงัจ่ายไม่หมดแต ่ระบบ GFMIS ตดัจ่ายทั 8งจํานวนแล้ว

ส่วนราชการ  สาํนักงานเขตพื #นที%การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

รายงานกระทบยอดเงนิฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภทเงนิฝากออมทรัพย์

บวก -                   บาท

163,481.02      บาท

บวก เงินที* สพท.ยงัไม่ได้ลงจ่ายแตธ่นาคารจ่ายแล้ว -                   บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement 163,481.02      บาท

(ลงชื*อ)………………………………………..

                                (นายจักรพรรดิ์  จิตมณี)

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

ระบบ Manual ยงัจ่ายไม่หมดแต ่ระบบ GFMIS ตดัจ่ายทั 8งจํานวนแล้ว

ขอรับรองว่าถกูต้อง



ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS (รหสับญัชี 1101030102) 19,072.86        บาท
บวก เงินที* สพท.ยงัไม่ได้ลงรับแตธ่นาคารรับเงินแล้ว บาท

19,072.86        บาท

บวก เช็คที*หน่วยงานภาครัฐสั*งจ่ายแตย่งัไม่ได้ขึ 8นเงิน

เลขที*

-                   บาท

19,072.86        บาท
บวก -                   บาท

ส่วนราชการ  สาํนักงานเขตพื #นที%การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด  สาขาสุพรรณบุรี  เลขที%บัญชี  710-1-16480-3

ณ วันที%  31   เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ระบบ Manual ยงัจ่ายไม่หมดแต ่ระบบ GFMIS ตดัจ่ายทั 8งจํานวนแล้ว

รายงานกระทบยอดเงนิฝากธนาคารพาณิชย์

บวก -                   บาท

19,072.86        บาท

บวก เงินที* สพท.ยงัไม่ได้ลงจ่ายแตธ่นาคารจ่ายแล้ว 35.89               บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement 19,108.75        บาท

(ลงชื*อ)………………………………………..

                      (นายจักรพรรดิ์  จิตมณี)

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

ระบบ Manual ยงัจ่ายไม่หมดแต ่ระบบ GFMIS ตดัจ่ายทั 8งจํานวนแล้ว

ขอรับรองว่าถกูต้อง



ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑



ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑



ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑



15 มค.60 40,000.00             
40,000.00             

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑



ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑



ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑



ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑



ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑



ทะเบียนคมุ สมดุธนาคาร

ลกูเสือ 2527-5 115,650.21 115,650.21 

เนตรนารี 2526-7 5,754.88     5,754.88     
กยศ 2529-1 163,481.02 163,481.02 

เงินบริจาค 16480-3 19,072.86   19,072.86   
303,958.97 303,958.97 303,958.97 303,958.97 

-              

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑



















-            
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