
วนัที่ 1 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,923.61                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,188,530.54           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,687,304.30

3.6781201743=35,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,207,454.15        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนเจ็ดพันสีร่อ้ยหา้สบิสีบ่าทสบิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 2 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,923.61                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,191,930.54           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,687,304.30

3.6781201743=39,300(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,210,854.15        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนหนึง่หมืน่แปดรอ้ยหา้สบิสีบ่าทสบิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 4 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,923.61                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,197,480.54           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,687,304.30

3.6781201743=44,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,550บาท)

2,216,404.15        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนหนึง่หมืน่หกพันสีร่อ้ยสีบ่าทสบิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 5 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,923.61                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,200,880.54           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,687,304.30

3.6781201743=48,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,219,804.15        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนหนึง่หมืน่เกา้พันแปดรอ้ยสีบ่าทสบิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 6 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  ลบ387 , 105.93 , 64.54 , 7.71 , 63.08 , 806 บวก 0.07

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,162,517.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=48,250

2,180,006.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหนึง่แสนแปดหมืน่หกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 7 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,164,217.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=49,950(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,181,706.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหนึง่แสนแปดหมืน่หนึง่พันเจ็ดรอ้ยหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 8 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,165,917.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=51,650(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,183,406.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหนึง่แสนแปดหมืน่สามพันสีร่อ้ยหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 9 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,169,317.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=55,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,186,806.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหนึง่แสนแปดหมืน่หกพันแปดรอ้ยหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 11 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,171,017.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=56,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,188,506.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหนึง่แสนแปดหมืน่แปดพันหา้รอ้ยหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 12 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,174,417.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=60,150(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,191,906.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหนึง่แสนเกา้หมืน่หนึง่พันเกา้รอ้ยหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 15 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,187,367.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=73,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา12,950บาท)

2,204,856.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนสีพั่นแปดรอ้ยหา้สบิหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 18 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,189,067.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=74,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,206,556.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนหกพันหา้รอ้ยหา้สบิหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 20 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,194,167.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=79,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,211,656.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนหนึง่หมืน่หนึง่พันหกรอ้ยหา้สบิหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 23 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,195,867.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=81,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,213,356.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนหนึง่หมืน่สามพันสามรอ้ยหา้สบิหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 26 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,199,267.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=85,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,216,756.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนหนึง่หมืน่หกพันเจ็ดรอ้ยหา้สบิหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 27 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,200,967.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=86,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,218,456.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนหนึง่หมืน่แปดพันสีร่อ้ยหา้สบิหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 28 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,202,667.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=88,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,220,156.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนสองหมืน่หนึง่รอ้ยหา้สบิหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 29 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,489.42                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,207,767.22           1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,648,940.98

3.6781201743=93,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,225,256.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนสองหมืน่หา้พันสองรอ้ยหา้สบิหกบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 30 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,326.65                บวก 276.17 , 4,755.14 ,  806

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                บวก 4,400

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,906,421.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,472,137.68

3.6781201743=95,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

1,934,148.57        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสามหมืน่สีพั่นหนึง่รอ้ยสีส่บิแปดบาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 31 เดอืน   ตลุาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 11,926.65                บวก 1,600

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,908,121.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,472,137.68

3.6781201743=96,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

1,937,448.57        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสามหมืน่เจ็ดพันสีร่อ้ยสีส่บิแปดบาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 1 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 11,926.65                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,909,821.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,472,137.68

3.6781201743=98,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

1,939,148.57        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสามหมืน่เกา้พันหนึง่รอ้ยสีส่บิแปดบาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 2 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,895.34                  ลบ 276.17 , 4,755.14

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,911,521.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,472,137.68

3.6781201743=100,300(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

1,935,817.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสามหมืน่หา้พันแปดรอ้ยสบิเจ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 3 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 60,895.34                บวก 54,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,859,221.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=102,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

1,937,517.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสามหมืน่เจ็ดพันหา้รอ้ยสบิเจ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 4 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 11,395.34                ลบ 54,000 บวก 4,500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,862,621.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=105,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

1,891,417.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นแปดแสนเกา้หมืน่หนึง่พันสีร่อ้ยสบิเจ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 5 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,589.34                ลบ 806

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,877,071.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=119,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา14,450บาท)

1,905,061.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนหา้พันหกสบิเอ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 6 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,589.34                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,883,871.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=126,650(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา6,800บาท)

1,911,861.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนหนึง่หมืน่หนึง่พันแปดรอ้ยหกสบิเอ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 7 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,589.34                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,885,571.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=128,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

1,913,561.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนหนึง่หมืน่สามพันหา้รอ้ยหกสบิเอ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 8 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,589.34                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,891,121.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=133,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,550บาท)

1,919,111.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนหนึง่หมืน่เกา้พันหนึง่รอ้ยสบิเอ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 9 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,589.34                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,894,521.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=137,300(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

1,922,511.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสองหมืน่สองพันหา้รอ้ยสบิเอ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 10 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,589.34                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,901,321.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=144,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา6,800บาท)

1,929,311.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสองหมืน่เกา้พันสามรอ้ยสบิเอ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 11 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,589.34                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,908,121.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=150,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา6,800บาท)

1,936,111.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสามหมืน่หกพันหนึง่รอ้ยสบิเอ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 12 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,589.34                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,911,521.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=154,300(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

1,939,511.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสามหมืน่เกา้พันหา้รอ้ยสบิเอ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 13 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,589.34                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,400.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,914,921.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=157,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

1,942,911.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสีห่มืน่สองพันเกา้รอ้ยสบิเอ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 14 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,699.34                บวก 110

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                ลบ 4,400

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,916,821.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=159,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

1,940,521.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสีห่มืน่หา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 16 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,699.34                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,923,221.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=166,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา6,400บาท)

1,946,921.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสีห่มืน่หกพันเกา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 17 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,699.34                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,926,621.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,418,137.68

3.6781201743=169,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

1,950,321.26        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนหา้หมืน่สามรอ้ยยีส่บิเอ็ดบาทยีส่บิหกสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 19 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,329.72                  ลบ 4,500 บวก26.17 ,59.77 ,44.44

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 21,072.00                บวก 8,072

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,893,938.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,382,054.68

3.6781201743=172,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

1,921,340.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสองหมืน่หนึง่พันสามรอ้ยสีส่บิบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 20 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,329.72                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 21,072.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,895,638.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,382,054.68

3.6781201743=174,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

1,923,040.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสองหมืน่สามพันสีส่บิบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 22 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,329.72                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 21,072.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,897,338.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,382,054.68

3.6781201743=176,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

1,924,740.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสองหมืน่สีพั่นเจ็ดรอ้ยสีส่บิบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 23 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,329.72                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 21,072.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,899,038.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,382,054.68

3.6781201743=177,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

1,926,440.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสองหมืน่หกพันสีร่อ้ยสีส่บิบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 24 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,329.72                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 21,072.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,907,538.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=1,382,054.68

3.6781201743=186,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,500บาท)

1,934,940.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึง่ลา้นเกา้แสนสามหมืน่สีพั่นเกา้รอ้ยสีส่บิบาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 25 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,329.72                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 21,072.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,789,793.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=2,264,309.68

3.6781201743=186,400

2,817,195.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนหนึง่หมืน่เจ็ดพันหนึง่รอ้ยเกา้สบิหา้บาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 26 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,329.72                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 21,072.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,798,293.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=2,264,309.68

3.6781201743=194,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,500บาท)

2,825,695.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนสองหมืน่หา้พันหกรอ้ยเกา้สบิหา้บาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 27 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,329.72                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 21,072.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,808,693.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=2,264,309.68

3.6781201743=205,300(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา10,400บาท)

2,836,095.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนสามหมืน่หกพันเกา้สบิหา้บาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 28 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,329.72                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 21,072.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,812,093.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=2,264,309.68

3.6781201743=208,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,839,495.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนสามหมืน่เกา้พันสีร่อ้ยเกา้สบิหา้บาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 29 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,329.72                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 21,072.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,813,793.92           1.6780542334=339,084.24

2.6780541478=2,264,309.68

3.6781201743=210,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,841,195.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนสีห่มืน่หนึง่พันหนึง่รอ้ยเกา้สบิหา้บาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 30 เดอืน   พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,135.72                  บวก 806

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 21,072.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,710,451.92           1.6780542334=212,842.24

2.6780541478=2,264,309.68

3.6781201743=233,300(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา22,900บาท)

2,738,659.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามหมืน่แปดพันหกรอ้ยหา้สบิเกา้บาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 1 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,135.72                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 21,072.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,712,351.92           1.6780542334=212,842.24

2.6780541478=2,264,309.68

3.6781201743=235,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

2,740,559.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสีห่มืน่หา้รอ้ยหา้สบิเกา้บาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 5 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,327.72                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,714,051.92           1.6780542334=212,842.24

2.6780541478=2,264,309.68

3.6781201743=236,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,735,379.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามหมืน่หา้พันสามรอ้ยเจ็ดสบิเกา้บาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 7 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,735.61                  ลบ 0.12 , 0.05 , 26.17,865.77 บวก 140 , 160

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,635,217.84           1.6780542334=212,842.24

2.6780541478=2,185,475.60

3.6781201743=236,900

2,655,953.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหา้หมืน่หา้พันเกา้รอ้ยหา้สบิสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 9 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,535.61                  บวก 1,800

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,642,417.84           1.6780542334=212,842.24

2.6780541478=2,185,475.60

3.6781201743=244,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา7,200บาท)

2,664,953.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหกหมืน่สีพั่นเกา้รอ้ยหา้สบิสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 10 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,535.61                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,650,917.84           1.6780542334=212,842.24

2.6780541478=2,185,475.60

3.6781201743=252,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,500บาท)

2,673,453.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนเจ็ดหมืน่สามพันสีร่อ้ยหา้สบิสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 16 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,535.61                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,656,017.84           1.6780542334=212,842.24

2.6780541478=2,185,475.60

3.6781201743=257,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,678,553.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนเจ็ดหมืน่แปดพันหา้รอ้ยหา้สบิสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 17 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,535.61                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,661,117.84           1.6780542334=212,842.24

2.6780541478=2,185,475.60

3.6781201743=262,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,683,653.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนแปดหมืน่สามพันหกรอ้ยหา้สบิสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 18 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 13,285.61                บวก 3,750

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,661,117.84           1.6780542334=212,842.24

2.6780541478=2,185,475.60

3.6781201743=262,800

2,687,403.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนแปดหมืน่เจ็ดพันสีร่อ้ยสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 19 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 13,285.61                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,662,817.84           1.6780542334=212,842.24

2.6780541478=2,185,475.60

3.6781201743=264,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,689,103.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนแปดหมืน่เกา้พันหนึง่รอ้ยสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 21 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 13,285.61                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,667,917.84           1.6780542334=212,842.24

2.6780541478=2,185,475.60

3.6781201743=269,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,694,203.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนเกา้หมืน่สีพั่นสองรอ้ยสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 22 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,735.61                  ลบ 5,550

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 14,800.00                บวก 1,800

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,676,767.84           1.6780542334=218,392.24

2.6780541478=2,183,675.60

3.6781201743=274,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,699,303.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนเกา้หมืน่เกา้พันสามรอ้ยสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 24 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,735.61                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 14,800.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,686,967.84           1.6780542334=218,392.24

2.6780541478=2,183,675.60

3.6781201743=284,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา10,200บาท)

2,709,503.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนเกา้พันหา้รอ้ยสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 25 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,735.61                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 14,800.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,689,217.84           1.6780542334=222,142.24

2.6780541478=2,177,075.60

3.6781201743=290,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,711,753.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหนึง่หมืน่หนึง่พันเจ็ดรอ้ยหา้สบิสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 26 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,735.61                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 14,800.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,690,917.84           1.6780542334=222,142.24

2.6780541478=2,177,075.60

3.6781201743=291,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,713,453.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหนึง่หมืน่สามพันสีร่อ้ยหา้สบิสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 29 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,735.61                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 14,800.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,692,617.84           1.6780542334=222,142.24

2.6780541478=2,177,075.60

3.6781201743=293,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,715,153.45        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหนึง่หมืน่หา้พันหนึง่รอ้ยหา้สบิสามบาทสีส่บิหา้สตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 30 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,391.10                  บวก 0.03  ลบ0.10 , 44.44,160,140

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 14,800.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,493,060.41           1.6780542334=105,900.24

2.6780541478=2,093,760.17

3.6781201743=293,400

2,515,251.51        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนหนึง่หมืน่หา้พันสองรอ้ยหา้สบิเอ็ดบาทหา้สบิเอ็ดสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 4 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,327.72                  บวก1,192

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                ลบ8,072

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,712,351.92           1.6780542334=212,842.24

2.6780541478=2,264,309.68

3.6781201743=235,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

2,733,679.64        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามหมืน่สามพันหกรอ้ยเจ็ดสบิเกา้บาทหกสบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 31 เดอืน   ธันวาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,391.10                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 14,800.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,495,752.44           1.6780542334=106,301.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=293,400

2,517,943.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนหนึง่หมืน่เจ็ดพันเกา้รอ้ยสีส่บิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 2 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,391.10                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 14,800.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,497,452.44           1.6780542334=106,301.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=295,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,519,643.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนหนึง่หมืน่เกา้พันหกรอ้ยสีส่บิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 3 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,391.10                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 14,800.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,499,152.44           1.6780542334=106,301.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=296,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,521,343.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสองหมืน่หนึง่พันสามรอ้ยสีส่บิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 4 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,641.10                  บวก 2,250

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 14,800.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,505,952.44           1.6780542334=106,301.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=303,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา6,800บาท)

2,530,393.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสามหมืน่สามรอ้ยเกา้สบิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 11 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,391.10                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,509,902.44           1.6780542334=108,551.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=305,300(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,530,293.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสามหมืน่สองรอ้ยเกา้สบิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 12 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,391.10                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,513,302.44           1.6780542334=108,551.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=308,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,533,693.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสามหมืน่สามพันหกรอ้ยเกา้สบิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 13 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,391.10                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,515,002.44           1.6780542334=108,551.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=310,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,535,393.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสามหมืน่หา้พันสามรอ้ยเกา้สบิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 14 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,391.10                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,516,702.44           1.6780542334=108,551.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=312,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,537,093.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสามหมืน่เจ็ดพันเกา้สบิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 18 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,391.10                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,518,402.44           1.6780542334=108,551.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=313,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,538,793.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสามหมืน่แปดพันเจ็ดรอ้ยเกา้สบิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 20 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,391.10                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,520,102.44           1.6780542334=108,551.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=315,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,540,493.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสีห่มืน่สีร่อ้ยเกา้สบิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 6 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,391.10                  ลบ 2,250

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                ลบ 1,800

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,508,202.44           1.6780542334=108,551.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=303,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา6,800บาท)

2,528,593.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสองหมืน่แปดพันหา้รอ้ยเกา้สบิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 22 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,391.10                บวก 3,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,523,502.44           1.6780542334=108,551.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=318,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,546,893.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสีห่มืน่หกพันแปดรอ้ยเกา้สบิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 23 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,391.10                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,525,202.44           1.6780542334=108,551.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=320,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,548,593.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสีห่มืน่แปดพันหา้รอ้ยเกา้สบิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 24 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,391.10                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,535,402.44           1.6780542334=108,551.23

2.6780541478=2,096,051.21

3.6781201743=330,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา10,200บาท)

2,558,793.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนหา้หมืน่แปดพันเจ็ดรอ้ยเกา้สบิสามบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 25 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,391.10                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,906,157.44           1.6780542334=108,551.23

2.6780541478=2,463,406.21

3.6781201743=334,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,929,548.54        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเกา้แสนสองหมืน่เกา้พันหา้รอ้ยสีส่บิแปดบาทหา้สบิสีส่ตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 26 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,427.27                  บวก 30.79 , 5.38 ลบ  3,000 

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,899,940.40           1.6780542334=111,551.23

2.6780541478=2,450,789.17

3.6781201743=337,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,920,367.67        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเกา้แสนสองหมืน่สามรอ้ยหกสบิเจ็ดบาทหกสบิเจ็ดสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 27 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,427.27                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,901,640.40           1.6780542334=111,551.23

2.6780541478=2,450,789.17

3.6781201743=339,300(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,922,067.67        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเกา้แสนสองหมืน่สองพันหกสบิเจ็ดบาทหกสบิเจ็ดสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 29 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,235.23                  ลบ 30.79 , 5.38 ,36 ,1,870 บวก 0.04 ,0.09 , 3,750

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,713,768.77           1.6780542334=324,609.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=5,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,736,004.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามหมืน่หกพันสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 31 เดอืน   มกราคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,235.23                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,715,468.77           1.6780542334=324,609.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=6,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,737,704.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามหมืน่เจ็ดพันเจ็ดรอ้ยสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 1 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,235.23                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,717,168.77           1.6780542334=324,609.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=8,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,739,404.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามหมืน่เกา้พันสีร่อ้ยสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 2 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,235.23                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,735,168.77           1.6780542334=324,609.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=26,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา18,000บาท)

2,757,404.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหา้หมืน่เจ็ดพันสีร่อ้ยสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 3 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,235.23                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,736,868.77           1.6780542334=324,609.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=28,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,759,104.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหา้หมืน่เกา้พันหนึง่รอ้ยสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 4 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,235.23                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,755,568.77           1.6780542334=324,609.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=46,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา18,700บาท)

2,777,804.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหมืน่เจ็ดพันแปดรอ้ยสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 5 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,755.23                  ลบ 3,480

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,776,398.77           1.6780542334=331,839.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=60,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา13,600บาท)

2,795,154.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนเกา้หมืน่หา้พันหนึง่รอ้ยหา้สบิสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 7 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,755.23                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,784,898.77           1.6780542334=331,839.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=69,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,500บาท)

2,803,654.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนสามพันหกรอ้ยหา้สบิสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 8 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,755.23                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,805,298.77           1.6780542334=331,839.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=89,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา20,400บาท)

2,824,054.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนสองหมืน่สีพั่นหา้สบิสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 9 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,755.23                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,810,398.77           1.6780542334=331,839.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=94,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,829,154.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนสองหมืน่เกา้พันหนึง่รอ้ยหา้สบิสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 10 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,755.23                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,812,098.77           1.6780542334=331,839.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=96,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,830,854.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนสามหมืน่แปดรอ้ยหา้สบิสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 11 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,755.23                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,820,798.77           1.6780542334=331,839.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=104,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,700บาท)

2,839,554.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนสามหมืน่เกา้พันหา้รอ้ยหา้สบิสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 12 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,755.23                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,824,198.77           1.6780542334=331,839.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=108,300(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,842,954.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนสีห่มืน่สองพันเกา้รอ้ยหา้สบิสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 13 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,755.23                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,832,898.77           1.6780542334=331,839.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=117,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,700บาท)

2,851,654.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนหา้หมืน่หนึง่พันหกรอ้ยหา้สบิสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 15 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,755.23                  บวก 3,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,841,598.77           1.6780542334=331,839.23

2.6780541478=2,384,059.54

3.6781201743=125,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,700บาท)

2,863,354.00        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนหกหมืน่สามพันสามรอ้ยหา้สบิสีบ่าทถว้น

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 16 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 134,122.45              ลบ 3000  บวก103,490,249.44,166.03,5.89,273.42,115.79,16.65,24,050

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                บวก 7,500

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,636,898.77           1.6780542334=334,839.23

2.6780541478=2,155,959.54

3.6781201743=146,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา20,400บาท)

2,791,521.22        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนเกา้หมืน่หนึง่พันหา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดบาทยีส่บิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 17 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 59,912.95                ลบ 23,809.50 , 50,400

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,652,998.77           1.6780542334=334,839.23

2.6780541478=2,155,959.54

3.6781201743=162,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา16,100บาท)

2,733,411.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามหมืน่สามพันสีร่อ้ยสบิเอ็ดบาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 18 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,472.95                  ลบ 52,440

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,664,898.77           1.6780542334=334,839.23

2.6780541478=2,155,959.54

3.6781201743=174,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา11,900บาท)

2,692,871.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนเกา้หมืน่สองพันแปดรอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดบาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 19 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 11,222.95                บวก3,750

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,669,998.77           1.6780542334=334,839.23

2.6780541478=2,155,959.54

3.6781201743=179,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,701,721.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหนึง่พันเจ็ดรอ้ยยีส่บิเอ็ดบาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 20 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 11,222.95                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,680,198.77           1.6780542334=334,839.23

2.6780541478=2,155,959.54

3.6781201743=189,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา10,200บาท)

2,711,921.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหนึง่หมืน่หนึง่พันเกา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดบาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 22 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 11,222.95                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,685,298.77           1.6780542334=334,839.23

2.6780541478=2,155,959.54

3.6781201743=194,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,717,021.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหนึง่หมืน่เจ็ดพันยีส่บิเอ็ดบาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 23 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 11,222.95                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,697,198.77           1.6780542334=334,839.23

2.6780541478=2,155,959.54

3.6781201743=206,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา11,900บาท)

2,728,921.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสองหมืน่แปดพันเกา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดบาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 24 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 11,222.95                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,709,948.77           1.6780542334=334,839.23

2.6780541478=2,155,959.54

3.6781201743=219,150(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา12,750าท)

2,741,671.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสีห่มืน่หนึง่พันหกรอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดบาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 25 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,278.95                  บวก 806  ลบ 3,750

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,588,956.77           1.6780542334=215,347.23

2.6780541478=2,145,959.54

3.6781201743=227,650(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,500าท)

2,617,735.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหนึง่หมืน่เจ็ดพันเจ็ดรอ้ยสามสบิหา้บาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 26 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,278.95                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,597,456.77           1.6780542334=215,347.23

2.6780541478=2,145,959.54

3.6781201743=236,150(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,500าท)

2,626,235.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสองหมืน่หกพันสองรอ้ยสามสบิหา้บาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 28 เดอืน   กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,278.95                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,602,556.77           1.6780542334=215,347.23

2.6780541478=2,145,959.54

3.6781201743=241,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100าท)

2,631,335.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสามหมืน่หนึง่พันสามรอ้ยสามสบิหา้บาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 1 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,278.95                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,617,856.77           1.6780542334=215,347.23

2.6780541478=2,145,959.54

3.6781201743=256,550(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา15,300าท)

2,646,635.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสีห่มืน่หกพันหกรอ้ยสามสบิหา้บาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 2 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,278.95                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,621,656.77           1.6780542334=215,347.23

2.6780541478=2,145,959.54

3.6781201743=260,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800าท)

2,650,435.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหา้หมืน่สีร่อ้ยสามสบิหา้บาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 3 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,278.95                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,631,856.77           1.6780542334=215,347.23

2.6780541478=2,145,959.54

3.6781201743=270,550(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา10,200าท)

2,660,635.72        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหกหมืน่หกรอ้ยสามสบิหา้บาทเจ็ดสบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 4 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,311.75                  ลบ 0.11,0.09 บวก 499,9.44,19.63,67.29,162.50,34.95,21.02,88.79,130.38

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                ลบ7,500

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,501,386.47           1.6780542334=201,396.23

2.6780541478=2,020,940.24

3.6781201743=279,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,500าท)

2,523,698.22        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสองหมืน่สามพันหกรอ้ยเกา้สบิแปดบาทยีส่บิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 5 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



เงินสดในมือ 11,188.05                ลบ 240.50,5.89,273.42,115.79,249.44,166.03,16.65,806 บวก 3,750,0.02

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,509,886.47           1.6780542334=201,396.23

2.6780541478=2,020,940.24

3.6781201743=287,550(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,500าท)

2,534,074.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสามหมืน่สีพั่นเจ็ดสบิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 6 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



เงินสดในมือ 11,188.05                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,518,386.47           1.6780542334=201,396.23

2.6780541478=2,020,940.24

3.6781201743=296,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,500าท)

2,542,574.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสีห่มืน่สองพันหา้รอ้ยเจ็ดสบิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 7 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



เงินสดในมือ 11,188.05                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,526,886.47           1.6780542334=201,396.23

2.6780541478=2,020,940.24

3.6781201743=304,550(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,500าท)

2,551,074.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนหา้หมืน่หนึง่พันเจ็ดสบิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 8 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



เงินสดในมือ 11,188.05                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,586,186.47           1.6780542334=201,396.23

2.6780541478=2,073,440.24

3.6781201743=311,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา6,800าท)

2,610,374.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหนึง่หมืน่สามรอ้ยเจ็ดสบิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 9 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



เงินสดในมือ 11,188.05                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,594,686.47           1.6780542334=201,396.23

2.6780541478=2,073,440.24

3.6781201743=319,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา8,500าท)

2,618,874.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหนึง่หมืน่แปดพันแปดรอ้ยเจ็ดสบิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 10 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



เงินสดในมือ 11,188.05                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,607,836.47           1.6780542334=201,396.23

2.6780541478=2,073,440.24

3.6781201743=333,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา13,150าท)

2,632,024.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสามหมืน่สองพันยีส่บิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 11 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



เงินสดในมือ 11,188.05                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,630,786.47           1.6780542334=201,396.23

2.6780541478=2,073,440.24

3.6781201743=355,950(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา22,950าท)

2,654,974.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหา้หมืน่สีพั่นเกา้รอ้ยเจ็ดสบิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 12 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



เงินสดในมือ 7,438.05                  ลบ 3,750

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,641,686.47           1.6780542334=208,896.23

2.6780541478=2,073,440.24

3.6781201743=359,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400าท)

2,662,124.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหกหมืน่สองพันหนึง่รอ้ยยีส่บิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 13 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



เงินสดในมือ 7,438.05                  

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,646,786.47           1.6780542334=208,896.23

2.6780541478=2,073,440.24

3.6781201743=364,450(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100าท)

2,667,224.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหกหมืน่เจ็ดพันสองรอ้ยยีส่บิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 14 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,438.05                  

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,653,586.47           1.6780542334=208,896.23

2.6780541478=2,073,440.24

3.6781201743=371,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา6,800าท)

2,674,024.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนเจ็ดหมืน่สีพั่นยีส่บิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 15 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,438.05                  

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,678,186.47           1.6780542334=208,896.23

2.6780541478=2,073,440.24

3.6781201743=395,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา24,600าท)

2,698,624.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนเกา้หมืน่แปดพันหกรอ้ยยีส่บิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 16 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,438.05                  

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,681,586.47           1.6780542334=208,896.23

2.6780541478=2,073,440.24

3.6781201743=399,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400าท)

2,702,024.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสองพันยีส่บิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 17 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,438.05                  

เช็ค ฉบบั

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,688,386.47           1.6780542334=208,896.23

2.6780541478=2,073,440.24

3.6781201743=406,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา6,800าท)

2,708,824.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนแปดพันแปดรอ้ยยีส่บิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 18 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,438.05                  

เช็ค ฉบบั

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                บวก 11,605

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,686,981.47           1.6780542334=208,896.23

2.6780541478=2,061,835.24

3.6781201743=416,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา10,200าท)

2,719,024.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหนึง่หมืน่เกา้พันยีส่บิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 19 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,438.05                บวก 3,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,698,881.47           1.6780542334=208,896.23

2.6780541478=2,061,835.24

3.6781201743=428,150(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา11,900าท)

2,733,924.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามหมืน่สามพันเกา้รอ้ยยีส่บิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 20 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,438.05                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,711,231.47           1.6780542334=208,896.23

2.6780541478=2,061,835.24

3.6781201743=440,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา12,350าท)

2,746,274.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสีห่มืน่หกพันสองรอ้ยเจ็ดสบิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 21 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,438.05                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,730,131.47           1.6780542334=208,896.23

2.6780541478=2,061,835.24

3.6781201743=459,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา18,900าท)

2,765,174.52        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหกหมืน่หา้พันหนึง่รอ้ยเจ็ดสบิสีบ่าทหา้สบิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 22 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 60,155.95                ลบ 3,000 บวก 121.68 , 8.37 , 87.85,52,500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,659,747.47           1.6780542334=211,896.23

2.6780541478=1,981,651.24

3.6781201743=466,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา6,800าท)

2,744,508.42        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสีห่มืน่สีพั่นหา้รอ้ยแปดบาทสีส่บิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 23 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 15,155.95                ลบ 45,000 

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,673,347.47           1.6780542334=211,896.23

2.6780541478=1,981,651.24

3.6781201743=479,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา13,600าท)

2,713,108.42        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหนึง่หมืน่สามพันหนึง่รอ้ยแปดบาทสีส่บิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 24 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 15,155.95                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,688,647.47           1.6780542334=211,896.23

2.6780541478=1,981,651.24

3.6781201743=495,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา15,300าท)

2,728,408.42        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสองหมืน่แปดพันสีร่อ้ยแปดบาทสีส่บิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 25 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 15,155.95                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,700,547.47           1.6780542334=211,896.23

2.6780541478=1,981,651.24

3.6781201743=507,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,1900าท)

2,740,308.42        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสีห่มืน่สามรอ้ยแปดบาทสีส่บิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 26 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 18,905.95                บวก 3,750

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,712,447.47           1.6780542334=211,896.23

2.6780541478=1,981,651.24

3.6781201743=518,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,1900าท)

2,755,958.42        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหา้หมืน่หา้พันเกา้รอ้ยหา้สบิแปดบาทสีส่บิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 27 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 18,905.95                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,739,647.47           1.6780542334=211,896.23

2.6780541478=1,981,651.24

3.6781201743=546,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา27,200าท)

2,783,158.42        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนแปดหมืน่สามพันหนึง่รอ้ยหา้สบิแปดบาทสีส่บิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 28 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 18,905.95                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,766,847.47           1.6780542334=211,896.23

2.6780541478=1,981,651.24

3.6781201743=573,300(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา27,200าท)

2,810,358.42        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนหนึง่หมืน่สามรอ้ยหา้สบิแปดบาทสีส่บิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 29 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 18,905.95                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,836,947.47           1.6780542334=211,896.23

2.6780541478=1,981,651.24

3.6781201743=643,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา70,100บาท)

2,880,458.42        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนแปดหมืน่สีร่อ้ยหา้สบิแปดบาทสีส่บิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 30 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 18,905.95                

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,889,997.47           1.6780542334=211,896.23

2.6780541478=1,981,651.24

3.6781201743=696,450(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา53,050บาท)

2,933,508.42        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเกา้แสนสามหมืน่สามพันหา้รอ้ยแปดบาทสีส่บิสองสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

วนัที่ 31 เดอืน   มีนาคม พ.ศ.  2564

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 13,933.02                ลบ3,750 ,0.11 ,9.44,162.50,499,130.38,88.79,121.68,21.02,34.95,67.29,87.85 บวก 0.08

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,605.00                

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                           

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,726,291.75           1.6780542334=659,304.23

2.6780541478=1,911,587.52

3.6781201743=696,450-573,300=123,150+32,250=155,400(คา่บ ารุงการศกึษา32,250บาท)

2,764,829.77        

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหกหมืน่สีพั่นแปดรอ้ยยีส่บิเกา้บาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

                                                   ลงช่ือ........................................................

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

   ..................................                               .......................................               .......................................

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

                                                           ลงช่ือ........................................................  ผูร้บัเงิน

                                                           ลงช่ือ........................................................  หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย


