
วนัที่ 3 เดอืน   ตลุาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,765.27             บวก3,500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,239,944.91      1.9809033656=116,257.93

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=200,309.94(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=776,917.52

5.6781201743=133,350

1,835,664.08     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นแปดแสนสามหม่ืนหา้พนัหกรอ้ยหกสบิสี่บาทแปดสตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 6,765.27             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,155,274.57      1.9809033656=31,587.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=200,309.94(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=776,917.52

5.6781201743=133,350

1,750,993.74     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนเกา้รอ้ยเกา้สบิสามบาทเจ็ดสบิสี่สตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 38,165.27           บวก31,400

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,123,874.57      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=200,309.94(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=776,917.52

5.6781201743=133,350

1,750,993.74     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนเกา้รอ้ยเกา้สบิสามบาทเจ็ดสบิสี่สตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 37,165.27           ลบ1,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,123,874.57      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=200,309.94(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=776,917.52

5.6781201743=133,350

1,749,993.74     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนสี่หม่ืนเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิสามบาทเจ็ดสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 10 เดอืน   ตลุาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 32,665.27           ลบ1,000 , 3,500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,156,174.57      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=228,809.94(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=776,917.52

5.6781201743=137,150(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

1,777,793.74     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยเกา้สบิสามบาทเจ็ดสบิสี่สตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,785.27             ลบ28,880

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,156,174.57      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=228,809.94(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=776,917.52

5.6781201743=137,150

1,748,913.74     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนสี่หม่ืนแปดพนัเกา้รอ้ยสบิสามบาทเจ็ดสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 24 เดอืน   ตลุาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,285.27             บวก3,500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,156,174.57      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=228,809.94(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=776,917.52

5.6781201743=137,150

1,752,413.74     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนสองพนัสี่รอ้ยสบิสามบาทเจ็ดสบิสี่สตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,285.27             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,158,074.57      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=228,809.94(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=776,917.52

5.6781201743=139,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

1,754,313.74     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนสี่พนัสามรอ้ยสบิสามบาทเจ็ดสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 29 เดอืน   ตลุาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,916.97             บวก631.65 ,0.05

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 983,869.09         1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=733,833.24

5.6781201743=0

1,580,739.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหา้แสนแปดหม่ืนเจ็ดรอ้ยสามสบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             บวก600

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 983,869.09         1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=733,833.24

5.6781201743=0

1,581,339.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหา้แสนแปดหม่ืนหนึ่งพนัสามรอ้ยสามสบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 4 เดอืน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 985,769.09         1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=733,833.24

5.6781201743=1,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

1,583,239.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหา้แสนแปดหม่ืนสามพนัสองรอ้ยสามสบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,879,759.09      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,627,823.24

5.6781201743=1,900

2,477,229.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสี่แสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัสองรอ้ยยี่สบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 8 เดอืน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,881,659.09      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,627,823.24

5.6781201743=3,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

2,479,129.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสี่แสนเจ็ดหม่ืนเกา้พนัหนึ่งรอ้ยยี่สบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 9 เดอืน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,887,359.09      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,627,823.24

5.6781201743=9,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,700บาท)

2,484,829.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสี่แสนแปดหม่ืนสี่พนัแปดรอ้ยยี่สบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,889,259.09      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,627,823.24

5.6781201743=11,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

2,486,729.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสี่แสนแปดหม่ืนหกพนัเจ็ดรอ้ยยี่สบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,891,159.09      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,627,823.24

5.6781201743=13,300(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

2,488,629.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสี่แสนแปดหม่ืนแปดพนัหกรอ้ยยี่สบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,893,109.09      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,627,823.24

5.6781201743=15,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,950บาท)

2,490,579.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสี่แสนเกา้หม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     19 ฉบบั 478,093.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,895,009.09      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,627,823.24

5.6781201743=17,150(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

2,492,479.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสี่แสนเกา้หม่ืนสองพนัสี่รอ้ยเจ็ดสบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 15 เดอืน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     20 ฉบบั 626,593.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,773,209.09      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,479,323.24

5.6781201743=43,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา26,700บาท)

2,519,179.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนหนึ่งหม่ืนเกา้พนัหนึ่งรอ้ยเจ็ดสบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     20 ฉบบั 626,593.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,775,109.09      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,479,323.24

5.6781201743=45,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

2,521,079.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสองหม่ืนหนึ่งพนัเจ็ดสบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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



วนัที่ 18 เดอืน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     20 ฉบบั 626,593.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,780,809.09      1.9809033656=187.59

2.323170098160=13,109.52

3.6780542334=236,738.74(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,479,323.24

5.6781201743=51,450(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,700บาท)

2,526,779.96     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสองหม่ืนหกพนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสบิเกา้บาทเกา้สบิหกสตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,516.97             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     20 ฉบบั 626,593.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,783,287.63      1.9809033656=ปิดบญัชี

2.323170098160=ปิดบญัชี

3.6780542334=236,738.74+13,109.52=249,848.26(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,480,089.37

5.6781201743=53,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

2,529,258.50     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสองหม่ืนเกา้พนัสองรอ้ยหา้สบิแปดบาทหา้สบิสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 20 เดอืน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 12,016.97           บวก3,500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     20 ฉบบั 626,593.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,787,137.63      1.9809033656=ปิดบญัชี

2.323170098160=ปิดบญัชี

3.6780542334=236,738.74+13,109.52=249,848.26(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,480,089.37

5.6781201743=57,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,850บาท)

2,536,608.50     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหา้แสนสามหม่ืนหกพนัหกรอ้ยแปดบาทหา้สบิสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 21 เดอืน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 63,452.97           ลบ 5,564 บวก 57,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     20 ฉบบั 626,593.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,642,868.63      1.9809033656=ปิดบญัชี

2.323170098160=ปิดบญัชี

3.6780542334=236,738.74+13,109.52=249,848.26(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,330,120.37

5.6781201743=62,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,700บาท)

2,443,775.50     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสี่แสนสี่หม่ืนสามพนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสบิหา้บาทหา้สบิสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 22 เดอืน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 62,190.47           ลบ1,262.50 

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     20 ฉบบั 626,593.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,661,968.63      1.9809033656=ปิดบญัชี

2.323170098160=ปิดบญัชี

3.6780542334=236,738.74+13,109.52=249,848.26(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,330,120.37

5.6781201743=82,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา19,100บาท)

2,461,613.00     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสี่แสนหกหม่ืนหนึ่งพนัหกรอ้ยสบิสามบาทถว้น

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 63,870.77           บวก 100.30 , 1,580

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     18 ฉบบั 387,245.00         ลบ49,008 , 190,340

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,666,768.63      1.9809033656=ปิดบญัชี

2.323170098160=ปิดบญัชี

3.6780542334=236,738.74+13,109.52=249,848.26(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,330,120.37

5.6781201743=86,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา4,800บาท)

2,228,745.30     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนสองหม่ืนแปดพนัเจ็ดรอ้ยสี่สบิหา้บาทสามสบิสตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 11,626.77           บวก 497, 270, 10,500, 810,3,000 ลบ 184, 309, 85 ,5,293,54,000,230,150,1,400,1,000,760,910

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     5 ฉบบั 196,245.00         ลบ 8,220, 7,500 ,3,000 , 8,000 , 18,000 ,3,500 , 300 , 500 , 25,000 , 17,700,32,000,4,700,62,580

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        5 เลม่ 1,674,368.63      1.9809033656=ปิดบญัชี

2.323170098160=ปิดบญัชี

3.6780542334=236,738.74+13,109.52=249,848.26(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

4.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,330,120.37

5.6781201743=94,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา7,600บาท)

1,993,101.30     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัหนึ่งรอ้ยเอ็ดบาทสามสบิสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 28 เดอืน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 11,626.77           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     5 ฉบบั 196,245.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,681,968.63      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=249,848.26(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,330,120.37

3.6781201743=102,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา7,600บาท)

2,000,701.30     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดรอ้ยเอ็ดบาทสามสบิสตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 17,427.22           บวก 0.40 , 0.05 ,4,800,1,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           ลบ 148,500 , 4,540

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,401,099.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=118,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=111,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา9,500บาท)

1,572,592.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนสองพนัหา้รอ้ยเกา้สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 2 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 17,427.22           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,410,649.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=118,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=121,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา9,550บาท)

1,582,142.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหา้แสนแปดหม่ืนสองพนัหนึ่งรอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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



วนัที่ 3 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 20,927.22           บวก 3,500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,414,449.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=118,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=124,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

1,589,442.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหา้แสนแปดหม่ืนเกา้พนัสี่รอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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



วนัที่ 4 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 13,927.22           ลบ 7,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,425,249.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=128,650(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

1,593,242.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัสองรอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 6 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 13,927.22           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,429,049.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=132,450(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

1,597,042.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหา้แสนเกา้หม่ืนเจ็ดพนัสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 13,927.22           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,440,449.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=143,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา11,400บาท)

1,608,442.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนแปดพนัสี่รอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 8 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 13,927.22           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,442,349.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=145,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

1,610,342.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนหนึ่งหม่ืนสามรอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 13,927.22           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,448,049.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=151,450(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,700บาท)

1,616,042.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 13,927.22           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,455,649.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=159,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา7,600บาท)

1,623,642.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนสองหม่ืนสามพนัหกรอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 11 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,927.22           ลบ 3,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,457,549.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=160,950(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

1,622,542.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนสองหม่ืนสองพนัหา้รอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 12 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,927.22           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,467,049.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=170,450วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา9,500บาท)

1,632,042.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนสามหม่ืนสองพนัสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 13 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,927.22           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,480,349.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=183,750วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา13,300บาท)

1,645,342.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนสี่หม่ืนหา้พนัสามรอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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



วนัที่ 14 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,927.22           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,491,749.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=195,150วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา11,400บาท)

1,656,742.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนหา้หม่ืนหกพนัเจ็ดรอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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



วนัที่ 15 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,927.22           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,503,149.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=206,550วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา11,400บาท)

1,668,142.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนหกหม่ืนแปดพนัหนึ่งรอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 16 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,927.22           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,506,949.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=210,350วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

1,671,942.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพนัเกา้รอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 17 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 11,427.22           บวก 500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,520,249.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=223,650วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา13,300บาท)

1,685,742.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนแปดหม่ืนหา้พนัเจ็ดรอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,027.22             ลบ 6,400

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,525,949.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=229,350วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,700บาท)

1,685,042.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนแปดหม่ืนหา้พนัสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,027.22             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,539,249.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=242,650วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา13,300บาท)

1,698,342.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนเกา้หม่ืนแปดพนัสามรอ้ยสี่สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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



วนัที่ 20 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,027.22             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,562,099.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=265,500วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา22,850บาท)

1,721,192.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยเกา้สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 21 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,027.22             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,567,799.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=271,200วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,700บาท)

1,726,892.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหกพนัแปดรอ้ยเกา้สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 22 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,027.22             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 43,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,573,499.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,170,872.61

3.6781201743=276,900วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,700บาท)

1,732,592.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนสองพนัหา้รอ้ยเกา้สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 23 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,027.22             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     5 ฉบบั 87,205.00           บวก 40,000 , 4,000

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,550,399.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,126,872.61

3.6781201743=297,800วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา20,900บาท)

1,753,492.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนสามพนัสี่รอ้ยเกา้สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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



วนัที่ 24 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,027.22             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     5 ฉบบั 87,205.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,573,199.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,126,872.61

3.6781201743=320,600วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา22,800บาท)

1,776,292.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัสองรอ้ยเกา้สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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



วนัที่ 25 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,027.22             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 90,905.00           บวก 3,700

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,599,899.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,123,172.61

3.6781201743=351,000วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา30,400บาท)

1,806,692.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นแปดแสนหกพนัหกรอ้ยเกา้สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 26 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,027.22           บวก 5,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 90,905.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,649,299.67      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=125,727.06(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,123,172.61

3.6781201743=400,400วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา49,400บาท)

1,861,092.79     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นแปดแสนหกหม่ืนหนึ่งพนัเกา้สบิสองบาทเจ็ดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 27 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,446.42             บวก 4,419.15 , 0.05 ลบ 5,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 90,905.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,473,878.09      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=111,105.86(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,032,072.23

3.6781201743=400,400 - 111,500 = 288,900 + 41,800 =330,700

(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา41,800บาท)

1,685,090.41     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นหกแสนแปดหม่ืนหา้พนัเกา้สบิบาทสี่สบิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 28 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,446.42             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 90,905.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,496,678.09      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=111,105.86(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,032,072.23

3.6781201743=353,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา22,800บาท)

1,707,890.41     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนเจ็ดพนัแปดรอ้ยเกา้สบิบาทสี่สบิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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



วนัที่ 29 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,446.42             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 90,905.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,511,878.09      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=111,105.86(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,032,072.23

3.6781201743=368,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา15,200บาท)

1,723,090.41     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนสามพนัเกา้สบิบาทสี่สบิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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



วนัที่ 30 เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,446.42             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 90,905.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,566,978.09      1.6780542334=236,738.74+13,109.52=111,105.86(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,479,323.24+766.13=1,032,072.23

3.6781201743=423,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา55,100บาท)

1,778,190.41     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนแปดพนัหนึ่งรอ้ยเกา้สบิบาทสี่สบิเอ็ดสตางค์

                                                   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.  2562

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,446.42             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 90,905.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,569,019.77      1.6780542334=111,697.22(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,033,522.55

3.6781201743=423,800

1,780,232.09     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนแปดหม่ืนสองรอ้ยสามสบิสองบาทเกา้สตางค์

                                                   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.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,446.42             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 90,905.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,578,519.77      1.6780542334=111,697.22(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,033,522.55

3.6781201743=433,300(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา9,500บาท)

1,789,732.09     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนแปดหม่ืนเกา้พนัเจ็ดรอ้ยสามสบิสองบาทเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 3 เดอืน   มกราคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,486.42             ลบ 960

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     5 ฉบบั 86,905.00           ลบ 4,000

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,578,519.77      1.6780542334=111,697.22(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,033,522.55

3.6781201743=433,300

1,784,772.09     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนแปดหม่ืนสี่พนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสบิสองบาทเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 7 เดอืน   มกราคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,446.42             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     5 ฉบบั 86,905.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,958,749.77      1.6780542334=111,697.22(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,411,852.55

3.6781201743=435,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

2,163,962.09     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหนึ่งแสนหกหม่ืนสามพนัเกา้รอ้ยหกสบิสองบาทเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 8 เดอืน   มกราคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,446.42             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     5 ฉบบั 86,905.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,962,549.77      1.6780542334=111,697.22(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,411,852.55

3.6781201743=439,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

2,167,762.09     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหนึ่งแสนหกหม่ืนเจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยหกสบิสองบาทเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 6 เดอืน   มกราคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,446.42             ลบ 1,040

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     5 ฉบบั 86,905.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,578,519.77      1.6780542334=111,697.22(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,033,522.55

3.6781201743=433,300

1,783,732.09     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเจ็ดแสนแปดหม่ืนสามพนัเจ็ดรอ้ยสามสบิสองบาทเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 28 เดอืน   มกราคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,330.42             ลบ116,3,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 56,700.00           ลบ30,205

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,962,549.77      1.6780542334=111,697.22(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,411,852.55

3.6781201743=439,000

2,134,441.09     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหนึ่งแสนสามหม่ืนสี่พนัสี่รอ้ยสี่สบิเอ็ดบาทเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 31 เดอืน   มกราคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,330.82             บวก0.40

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 56,700.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,754,791.05      1.6780542334=419,576.02(รวมเงินค า้ประกนัสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,333,315.03

3.6781201743=440,900-439,000=1,900(วนันีน้ักเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

1,926,682.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนสองหม่ืนหกพนัหกรอ้ยแปดสบิสองบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

                                                   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.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,330.82             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 56,700.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,771,891.05      1.6780542334=419,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,333,315.03

3.6781201743=19,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา17,100บาท)

1,943,782.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนสี่หม่ืนสามพนัเจ็ดรอ้ยแปดสบิสองบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 2 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,330.82             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 56,700.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,775,691.05      1.6780542334=419,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,333,315.03

3.6781201743=22,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

1,947,582.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนสี่หม่ืนเจ็ดพนัหา้รอ้ยแปดสบิสองบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

                                                   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.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,330.82             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 56,700.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,779,491.05      1.6780542334=419,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,333,315.03

3.6781201743=26,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

1,951,382.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนหา้หม่ืนหนึ่งพนัสามรอ้ยแปดสบิสองบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 4 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,330.82             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 56,700.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,849,391.05      1.6780542334=419,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,391,815.03

3.6781201743=38,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา11,400บาท)

2,021,282.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองหม่ืนหนึ่งพนัสองรอ้ยแปดสบิสองบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 5 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,330.82             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 56,700.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,851,291.05      1.6780542334=419,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,391,815.03

3.6781201743=39,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

2,023,182.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองหม่ืนสามพนัหนึ่งรอ้ยแปดสบิสองบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 6 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 88,815.82           บวก 84,455,30

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     5 ฉบบั 79,230.00           บวก 11,000 , 11,530 

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,725,057.25      1.6780542334=419,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,261,781.23

3.6781201743=43,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

2,003,963.97     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามพนัเกา้รอ้ยหกสบิสามบาทเกา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 7 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,360.82             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 163,685.00         บวก 84,455

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,740,257.25      1.6780542334=419,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,261,781.23

3.6781201743=58,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา15,200บาท)

2,019,163.97     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหนึ่งหม่ืนเกา้พนัหนึ่งรอ้ยหกสบิสามบาทเกา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 8 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,360.82             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 163,685.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,744,057.25      1.6780542334=419,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,261,781.23

3.6781201743=62,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

2,022,963.97     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองหม่ืนสองพนัเกา้รอ้ยหกสบิสามบาทเกา้สบิเจ็ดสตางค์

                                                   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.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,360.82             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 163,685.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,749,757.25      1.6780542334=419,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,261,781.23

3.6781201743=68,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,700บาท)

2,028,663.97     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองหม่ืนแปดพนัหกรอ้ยหกสบิสามบาทเกา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 10 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,360.82             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 163,685.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,759,257.25      1.6780542334=419,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,261,781.23

3.6781201743=77,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา9,500บาท)

2,038,163.97     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามหม่ืนแปดพนัหนึ่งรอ้ยหกสบิสามบาทเกา้สบิเจ็ดสตางค์

                                                   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.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,360.82             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     6 ฉบบั 163,685.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,764,957.25      1.6780542334=419,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,261,781.23

3.6781201743=83,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,700บาท)

2,043,863.97     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสี่หม่ืนสามพนัแปดรอ้ยหกสบิสามบาทเกา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 12 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,573.32             บวก 3,000 ลบ3,787.50

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     5 ฉบบั 176,960.00         ลบ11,000 , 3,700,บวก27,975

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,697,906.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,193,930.53

3.6781201743=87,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

1,989,300.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนเกา้พนัสามรอ้ยบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 13 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,316.32             บวก 5,743

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     4 ฉบบั 136,960.00         ลบ 40,000

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,694,906.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=96,900(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา9,500บาท)

1,952,043.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนหา้หม่ืนสองพนัสี่สบิสามบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 14 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,316.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     4 ฉบบั 136,960.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,698,706.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=100,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

1,955,843.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนหา้หม่ืนหา้พนัแปดรอ้ยสี่สบิสามบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

                                                   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.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,316.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     4 ฉบบั 136,960.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,708,206.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=110,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา9,500บาท)

1,965,343.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนหกหม่ืนหา้พนัสามรอ้ยสี่สบิสามบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

                                                   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.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,316.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     4 ฉบบั 136,960.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,710,106.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=112,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

1,967,243.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนหกหม่ืนเจ็ดพนัสองรอ้ยสี่สบิสามบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 17 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 9,316.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     4 ฉบบั 136,960.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,725,356.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=127,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา15,250บาท)

1,982,493.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนสองพนัสี่รอ้ยเกา้สบิสามบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 18 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 2,326.32             ลบ 6990

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     4 ฉบบั 136,960.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,731,056.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=133,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,700บาท)

1,981,203.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนหนึ่งพนัสองรอ้ยสามบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 19 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 2,326.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     4 ฉบบั 136,960.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,736,756.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=138,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,700บาท)

1,986,903.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนหกพนัเกา้รอ้ยสามบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

                                                   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.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 2,326.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     4 ฉบบั 136,960.00         

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,744,406.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=146,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา7,650บาท)

1,994,553.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนสี่พนัหา้รอ้ยหา้สบิสามบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 21 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,358.32             บวก 682 , 4,350

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,530.00           ลบ 84,455 , 27,975

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,761,556.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=163,550(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา17,150บาท)

1,904,305.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนสี่พนัสามรอ้ยหา้บาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 22 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,358.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,530.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,765,356.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=167,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

1,908,105.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนแปดพนัหนึ่งรอ้ยหา้บาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 23 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,358.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,530.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,776,756.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=178,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา11,400บาท)

1,919,505.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนหนึ่งหม่ืนเกา้พนัหา้รอ้ยหา้บาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 24 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,358.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,530.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,822,356.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=224,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา45,600บาท)

1,965,105.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนหกหม่ืนหา้พนัหนึ่งรอ้ยหา้บาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 25 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,358.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,530.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,837,556.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=239,550(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา15,200บาท)

1,980,305.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนสามรอ้ยหา้บาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 26 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,358.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,530.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,868,056.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=270,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา30,500บาท)

2,010,805.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหนึ่งหม่ืนแปดรอ้ยหา้บาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 27 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,358.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 24,530.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,887,056.55      1.6780542334=416,576.02(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,181,430.53

3.6781201743=289,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา19,000บาท)

2,029,805.77     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองหม่ืนเกา้พนัแปดรอ้ยหา้บาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 28 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 65,858.32           บวก 58,500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 28,530.00           บวก4000

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,751,315.35      1.6780542334=285,454.82(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,115,860.53

3.6781201743=350,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา60,950บาท)

1,956,564.57     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนหา้หม่ืนหกพนัหา้รอ้ยหกสบิสี่บาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 29 เดอืน   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 65,858.32           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 28,530.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,804,515.35      1.6780542334=285,454.82(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,115,860.53

3.6781201743=403,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา53,200บาท)

2,009,764.57     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยหกสบิสี่บาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 2 เดอืน   มีนาคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,358.32           ลบ 58,500 บวก 3,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 28,530.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,804,515.35      1.6780542334=285,454.82(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,115,860.53

3.6781201743=403,200

1,954,264.57     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนหา้หม่ืนสี่พนัสองรอ้ยหกสบิสี่บาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 3 เดอืน   มีนาคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,858.32           บวก 500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 28,530.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,814,015.35      1.6780542334=285,454.82(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,115,860.53

3.6781201743=412,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา9,500บาท)

1,964,264.57     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นเกา้แสนหกหม่ืนสี่พนัสองรอ้ยหกสบิสี่บาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 4 เดอืน   มีนาคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 10,858.32           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     3 ฉบบั 28,530.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,718,115.35      1.6780542334=285,454.82(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,008,510.53

3.6781201743=424,150(วนันีน้กัเรยีนจ่ายคา่บ  ารุงการศกึษา11,450บาท)

1,868,364.57     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นแปดแสนหกหม่ืนแปดพนัสามรอ้ยหกสบิสี่บาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 6 เดอืน   มีนาคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 12,781.32           บวก 1,923

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,000.00           ลบ 11,530

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,718,115.35      1.6780542334=285,454.82(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,008,510.53

3.6781201743=424,150

1,858,757.57     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นแปดแสนหา้หม่ืนแปดพนัเจ็ดรอ้ยหา้สบิเจ็ดบาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 13 เดอืน   มีนาคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 12,781.32           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 17,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,720,015.35      1.6780542334=285,454.82(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,008,510.53

3.6781201743=426,050(วนันีน้กัเรยีนจ่ายคา่บ  ารุงการศกึษา1,900บาท)

1,860,657.57     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นแปดแสนหกหม่ืนหกรอ้ยหา้สบิเจ็ดบาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 16 เดอืน   มีนาคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 12,906.32           บวก 125

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           ลบ 4,000

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,720,015.35      1.6780542334=285,454.82(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,008,510.53

3.6781201743=426,050

1,856,782.57     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นแปดแสนหา้หม่ืนหกพนัเจ็ดรอ้ยแปดสบิสองบาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 20 เดอืน   มีนาคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 12,906.32           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,725,715.35      1.6780542334=285,454.82(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,008,510.53

3.6781201743=431,750(วนันีน้กัเรยีนจ่ายคา่บ  ารุงการศกึษา5,700บาท)

1,862,482.57     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นแปดแสนหกหม่ืนสองพนัสี่รอ้ยแปดสบิสองบาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 22 เดอืน   มีนาคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 12,906.32           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,727,615.35      1.6780542334=285,454.82(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,008,510.53

3.6781201743=433,650(วนันีน้กัเรยีนจ่ายคา่บ  ารุงการศกึษา1,900บาท)

1,864,382.57     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นแปดแสนหกหม่ืนสี่พนัสามรอ้ยแปดสบิสองบาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 24 เดอืน   มีนาคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 12,906.32           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 1,737,115.35      1.6780542334=285,454.82(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,008,510.53

3.6781201743=443,150(วนันีน้กัเรยีนจ่ายคา่บ  ารุงการศกึษา9,500บาท)

1,873,882.57     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) หนึ่งลา้นแปดแสนเจ็ดหม่ืนสามพนัแปดรอ้ยแปดสบิสองบาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 25 เดอืน   มีนาคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 12,906.32           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 3,105,315.35      1.6780542334=285,454.82(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,352,010.53

3.6781201743=467,850(วนันีน้กัเรยีนจ่ายคา่บ  ารุงการศกึษา24,700บาท)

3,242,082.57     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สามลา้นสองแสนสี่หม่ืนสองพนัแปดสบิสองบาทหา้สบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 31 เดอืน   มีนาคม  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 12,906.32           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,974,194.15      1.6780542334=154,333.62(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,352,010.53

3.6781201743=467,850

3,110,961.37     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สามลา้นหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเกา้รอ้ยหกสบิเอ็ดบาทสามสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 3 เดอืน   เมษายน  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 12,906.32           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,982,994.15      1.6780542334=154,333.62(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,357,010.53

3.6781201743=471,650

3,119,761.37     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สามลา้นหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเกา้พนัเจ็ดรอ้ยหกสบิเอ็ดบาทสามสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 21 เดอืน   เมษายน  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 14,898.38           ลบ 0.08  บวก 1,492.04 , 0.10 , 500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,964,935.78      1.6780542334=154,333.62(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,338,952.16

3.6781201743=471,650

3,103,695.06     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สามลา้นหนึ่งแสนสามพนัหกรอ้ยเกา้สบิหา้บาทหกสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 30 เดอืน   เมษายน  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,183.31             บวก 0.04  ลบ 0.11 , 107 , 400 , 5,400 , 810 , 480 , 18 , 500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,739,969.50      1.6780542334=495,362.42(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,244,607.08

3.6781201743=0

2,871,013.71     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพนัสบิสามบาทเจ็ดสบิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 2 เดอืน   เมษายน  พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 12,906.32           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,977,994.15      1.6780542334=154,333.62(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,352,010.53

3.6781201743=471,650(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,800บาท)

3,114,761.37     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สามลา้นหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พนัเจ็ดรอ้ยหกสบิเอ็ดบาทสามสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 7 เดอืน   พฤษภาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,183.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,749,469.50      1.6780542334=495,362.42(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,244,607.08

3.6781201743=9,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา9,500บาท)

2,880,513.71     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนแปดหม่ืนหา้รอ้ยสบิสามบาทเจ็ดสบิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 8 เดอืน   พฤษภาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 7,183.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,760,169.50      1.6780542334=495,362.42(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,249,607.08

3.6781201743=15,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,700บาท)

2,891,213.71     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนหนึ่งพนัสองรอ้ยสบิสามบาทเจ็ดสบิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 13 เดอืน   พฤษภาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,183.31             ลบ 3,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,760,169.50      1.6780542334=495,362.42(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,249,607.08

3.6781201743=15,200

2,888,213.71     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนแปดหม่ืนแปดพนัสองรอ้ยสบิสามบาทเจ็ดสบิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 18 เดอืน   พฤษภาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 29,183.31           บวก 25,000 

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,760,169.50      1.6780542334=495,362.42(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,249,607.08

3.6781201743=15,200

2,913,213.71     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเกา้แสนหนึ่งหม่ืนสามพนัสองรอ้ยสบิสามบาทเจ็ดสบิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 19 เดอืน   พฤษภาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             ลบ25,000 ,37 

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,785,169.50      1.6780542334=520,362.42(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,249,607.08

3.6781201743=15,200

2,913,176.71     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเกา้แสนหนึ่งหม่ืนสามพนัหนึ่งรอ้ยเจ็ดสบิหกบาทเจ็ดสบิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 28 เดอืน   พฤษภาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,792,819.50      1.6780542334=520,362.42(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,249,607.08

3.6781201743=22,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา7,650บาท)

2,920,826.71     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเกา้แสนสองหม่ืนแปดรอ้ยยี่สบิหกบาทเจ็ดสบิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 29 เดอืน   พฤษภาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ 110,860.90         

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,592,555.74      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,180,464.52

3.6781201743=22,850

2,720,562.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหา้รอ้ยหกสบิสองบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 6 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,716,316.64      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,291,325.42

3.6781201743=35,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา12,900บาท)

2,733,462.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนสามพนัสี่รอ้ยหกสบิสองบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 8 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,742,266.64      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,291,325.42

3.6781201743=61,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา25,950บาท)

2,759,412.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนเกา้พนัสี่รอ้ยสบิสองบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 9 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,745,666.64      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,291,325.42

3.6781201743=65,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,762,812.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนสองพนัแปดรอ้ยสบิสองบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 10 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,802,816.64      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,301,325.42

3.6781201743=112,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา47,150บาท)

2,819,962.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนหนึ่งหม่ืนเกา้พนัเกา้รอ้ยหกสบิสองบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 4 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      ลบ 110,860.90

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,703,416.64      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,291,325.42

3.6781201743=22,850

2,720,562.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหา้รอ้ยหกสบิสองบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 11 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,858,916.64      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,301,325.42

3.6781201743=168,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา56,100บาท)

2,876,062.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นแปดแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัหกสบิสองบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 12 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,895,416.64      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,301,325.42

3.6781201743=204,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา36,500บาท)

2,912,562.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเกา้แสนหนึ่งหม่ืนสองพนัหา้รอ้ยหกสบิสองบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 13 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,907,316.64      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,301,325.42

3.6781201743=216,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา11,900บาท)

2,924,462.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเกา้แสนสองหม่ืนสี่พนัสี่รอ้ยหกสบิสองบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 14 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,951,216.64      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,301,325.42

3.6781201743=260,650(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา43,900บาท)

2,968,362.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเกา้แสนหกหม่ืนแปดพนัสามรอ้ยหกสบิสองบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 15 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,966,066.64      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,301,325.42

3.6781201743=275,500(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา14,850บาท)

2,983,212.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนสามพนัสองรอ้ยสบิสองบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 16 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 3,316,431.64      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,646,590.42

3.6781201743=280,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

3,333,577.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สามลา้นสามแสนสามหม่ืนสามพนัหา้รอ้ยเจ็ดสบิเจ็ดบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 17 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 3,319,831.64      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,646,590.42

3.6781201743=284,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

3,336,977.95     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สามลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนัเกา้รอ้ยเจ็ดสบิเจ็ดบาทเกา้สบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 18 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 3,208,970.74      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,535,729.52

3.6781201743=284,000

3,226,117.05     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สามลา้นสองแสนสองหม่ืนหกพนัหนึ่งรอ้ยสบิเจ็ดบาทหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 19 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 3,210,670.74      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,535,729.52

3.6781201743=285,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

3,227,817.05     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สามลา้นสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพนัแปดรอ้ยสบิเจ็ดบาทหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 22 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 3,212,570.74      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,535,729.52

3.6781201743=287,600(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

3,229,717.05     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สามลา้นสองแสนสองหม่ืนเกา้พนัเจ็ดรอ้ยสบิเจ็ดบาทหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 29 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,146.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 3,215,970.74      1.6780542334=389,241.22(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,535,729.52

3.6781201743=291,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

3,233,117.05     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สามลา้นสองแสนสามหม่ืนสามพนัหนึ่งรอ้ยสบิเจ็ดบาทหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 30 เดอืน   มิถนุายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             ลบ 500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,647,673.51      1.6780542334=349,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=292,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,664,319.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหกหม่ืนสี่พนัสามรอ้ยสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 1 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,651,073.51      1.6780542334=349,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=296,100(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,667,719.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหกหม่ืนเจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 2 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 8,646.31             บวก5,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,661,723.51      1.6780542334=349,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=306,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา10,650บาท)

2,683,369.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนแปดหม่ืนสามพนัสามรอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 3 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             ลบ5,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,671,823.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=311,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,688,469.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนแปดหม่ืนแปดพนัสี่รอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 4 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,675,223.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=315,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,691,869.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนเกา้หม่ืนหนึ่งพนัแปดรอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 5 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,676,923.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=316,950(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,693,569.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนเกา้หม่ืนสามพนัหา้รอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 6 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,680,323.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=320,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,696,969.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนเกา้หม่ืนหกพนัเกา้รอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 7 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,682,023.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=322,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,698,669.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนเกา้หม่ืนแปดพนัหกรอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 8 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,683,723.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=323,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,700,369.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามรอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 9 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,687,123.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=327,150(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,703,769.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามพนัเจ็ดรอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 11 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,688,823.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=328,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,705,469.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหา้พนัสี่รอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 12 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,690,523.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=330,550(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,707,169.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนเจ็ดพนัหนึ่งรอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 13 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,692,223.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,005,212.27

3.6781201743=332,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,708,869.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนแปดพนัแปดรอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 14 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,697,223.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,010,212.27

3.6781201743=332,250

2,713,869.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสามพนัแปดรอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 15 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,704,223.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,010,212.27

3.6781201743=339,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา7,000บาท)

2,720,869.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนแปดรอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 16 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,709,323.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,010,212.27

3.6781201743=344,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,725,969.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหา้พนัเกา้รอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 17 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,721,623.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,010,212.27

3.6781201743=356,650วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา12,300บาท)

2,738,269.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนแปดพนัสองรอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 19 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,723,323.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,010,212.27

3.6781201743=358,350วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,739,969.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนเกา้พนัเกา้รอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 20 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,646.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,739,523.51      1.6780542334=354,761.24(รวมเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=2,010,212.27

3.6781201743=374,550วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา16,200บาท)

2,756,169.82     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนหกพนัหนึ่งรอ้ยหกสบิเกา้บาทแปดสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 22 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.31             ลบ 107

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,610,664.33      1.6780542334=257,919.24(คืนเงินค า้ประกันสญัญา 5,500)

2.6780541478=1,978,195.09

3.6781201743=374,550

2,627,203.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสองหม่ืนเจ็ดพนัสองรอ้ยสามบาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 23 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,610,205.33      1.6780542334=250,260.24

2.6780541478=1,978,195.09

3.6781201743=381,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา7,200บาท)

2,626,744.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสองหม่ืนหกพนัเจ็ดรอ้ยสี่สบิสี่บาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 24 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,613,805.33      1.6780542334=250,260.24

2.6780541478=1,978,195.09

3.6781201743=385,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,600บาท)

2,630,344.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสามหม่ืนสามรอ้ยสี่สบิสี่บาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 25 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,615,505.33      1.6780542334=250,260.24

2.6780541478=1,978,195.09

3.6781201743=387,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,632,044.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสามหม่ืนสองพนัสี่สบิสี่บาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 28 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,617,205.33      1.6780542334=250,260.24

2.6780541478=1,978,195.09

3.6781201743=388,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,633,744.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสามหม่ืนสามพนัเจ็ดรอ้ยสี่สบิสี่บาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 29 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,628,005.33      1.6780542334=250,260.24

2.6780541478=1,978,195.09

3.6781201743=399,550(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา10,800บาท)

2,644,544.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสี่หม่ืนสี่พนัหา้รอ้ยสี่สบิสี่บาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 30 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,629,705.33      1.6780542334=250,260.24

2.6780541478=1,978,195.09

3.6781201743=401,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,646,244.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสี่หม่ืนหกพนัสองรอ้ยสี่สบิสี่บาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 31 เดอืน   กรกฎาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,039.31             บวก 500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,596,047.33      1.6780542334=220,260.24

2.6780541478=1,967,537.09

3.6781201743=408,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา7,000บาท)

2,613,086.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหนึ่งหม่ืนสามพนัแปดสบิหกบาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 1 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,039.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,599,647.33      1.6780542334=220,260.24

2.6780541478=1,967,537.09

3.6781201743=411,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,600บาท)

2,616,686.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัหกรอ้ยแปดสบิหกบาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 2 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,039.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,603,047.33      1.6780542334=220,260.24

2.6780541478=1,967,537.09

3.6781201743=415,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,620,086.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสองหม่ืนแปดสบิหกบาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 3 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 24,039.31           บวก 20,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,603,047.33      1.6780542334=220,260.24

2.6780541478=1,967,537.09

3.6781201743=415,250

2,640,086.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสี่หม่ืนแปดสบิหกบาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 4 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.31             ลบ 500 , 20,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,624,747.33      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,967,537.09

3.6781201743=416,950(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,641,286.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสี่หม่ืนหนึ่งพนัสองรอ้ยแปดสบิหกบาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 5 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,632,147.33      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,967,537.09

3.6781201743=424,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา7,400บาท)

2,648,686.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสี่หม่ืนแปดพนัหกรอ้ยแปดสบิหกบาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 7 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,633,847.33      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,967,537.09

3.6781201743=426,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,650,386.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหา้หม่ืนสามรอ้ยแปดสบิหกบาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 8 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,638,947.33      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,967,537.09

3.6781201743=431,150(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,655,486.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหา้หม่ืนหา้พนัสี่รอ้ยแปดสบิหกบาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 9 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.31             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,640,647.33      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,967,537.09

3.6781201743=432,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,657,186.64     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหา้หม่ืนเจ็ดพนัหนึ่งรอ้ยแปดสบิหกบาทหกสบิสี่สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 11 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 24,245.78           บวก 20,691,15.48, ลบ0.01

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,582,201.59      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,905,691.35

3.6781201743=436,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,619,447.37     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนหนึ่งหม่ืนเกา้พนัสี่รอ้ยสี่สบิเจ็ดบาทสามสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 12 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 24,245.78           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,583,901.59      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,905,691.35

3.6781201743=437,950(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,621,147.37     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสองหม่ืนหนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยสี่สบิเจ็ดบาทสามสบิเจ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 14 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.30             ลบ 20,691 ,15.48

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,583,901.59      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,905,691.35

3.6781201743=437,950

2,600,440.89     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสีร่อ้ยสีส่บิบาทแปดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 15 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.30             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,585,801.59      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,905,691.35

3.6781201743=439,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,900บาท)

2,602,340.89     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสองพันสามรอ้ยสีส่บิบาทแปดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 16 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.30             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,587,501.59      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,905,691.35

3.6781201743=441,550(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,604,040.89     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสีพั่นสีส่บิบาทแปดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 17 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 3,539.30             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,580,261.59      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,896,751.35

3.6781201743=443,250(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,604,300.89     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสีพั่นสามรอ้ยบาทแปดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 18 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 343,529.30         บวก 339,990

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,240,271.59      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,556,761.35

3.6781201743=443,250

2,604,300.89     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นหกแสนสีพั่นสามรอ้ยบาทแปดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 19 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 176,999.30         ลบ166,530

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,243,671.59      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,556,761.35

3.6781201743=446,650(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,441,170.89     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสีแ่สนสีห่มืน่หนึง่พันหนึง่รอ้ยเจ็ดสบิบาทแปดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 20 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.30             ลบ 172,010 

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,248,771.59      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,556,761.35

3.6781201743=451,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,274,260.89     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนเจ็ดหมืน่สีพั่นสองรอ้ยหกสบิบาทแปดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 23 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.30             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,252,171.59      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,556,761.35

3.6781201743=455,150(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,277,660.89     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนเจ็ดหมืน่เจ็ดพันหกรอ้ยหกสบิบาทแปดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 24 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.30             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,253,871.59      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,556,761.35

3.6781201743=456,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,279,360.89     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนเจ็ดหมืน่เกา้พันสามรอ้ยหกสบิบาทแปดสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 25 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,586.32             บวก 21.87,27.53,70.91,89.51,81.50,149.44,40.25,16.61,21.57,6.73,21.50,8.07,17.38,

เช็ค ฉบบั 7.01,17.14

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,451,036.09      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,753,925.85

3.6781201743=456,850

2,477,122.41     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสีแ่สนเจ็ดหมืน่เจ็ดพันหนึง่รอ้ยยีส่บิสองบาทสีส่บิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 26 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,586.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,461,836.09      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,753,925.85

3.6781201743=467,650(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา10,800บาท)

2,487,922.41     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสีแ่สนแปดหมืน่เจ็ดพันเกา้รอ้ยยีส่บิสองบาทสีส่บิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 27 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,586.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,463,536.09      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,753,925.85

3.6781201743=469,350(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,489,622.41     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสีแ่สนแปดหมืน่เกา้พันหกรอ้ยยีส่บิสองบาทสีส่บิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 28 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,586.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,465,236.09      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,753,925.85

3.6781201743=471,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,491,322.41     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสีแ่สนเกา้หมืน่หนึง่พันสามรอ้ยยีส่บิสองบาทสีส่บิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 29 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,586.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,468,636.09      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,753,925.85

3.6781201743=474,450(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,494,722.41     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสีแ่สนเกา้หมืน่สีพั่นเจ็ดรอ้ยยีส่บิสองบาทสีส่บิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 30 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,586.32             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,473,736.09      1.6780542334=240,260.24

2.6780541478=1,753,925.85

3.6781201743=479,550(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,499,822.41     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสีแ่สนเกา้หมืน่เกา้พันแปดรอ้ยยีส่บิสองบาทสีส่บิเอ็ดสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 31 เดอืน   สงิหาคม พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.35             ลบ 21.87,27.53,70.91,89.51,81.50,149.44,40.25,16.61,21.57,6.73,21.50,8.07,17.38,

เช็ค ฉบบั 7.01,17.14,บวก0.03,0.02

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,305,993.04      1.6780542334=114,018.24

2.6780541478=1,712,424.80

3.6781201743=479,550

2,331,482.39     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนสามหมืน่หนึง่พันสีร่อ้ยแปดสบิสองบาทสามสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 1 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.35             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,309,393.04      1.6780542334=114,018.24

2.6780541478=1,712,424.80

3.6781201743=482,950(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,334,882.39     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนสามหมืน่สีพั่นแปดรอ้ยแปดสบิสองบาทสามสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 2 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.35             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,311,093.04      1.6780542334=114,018.24

2.6780541478=1,712,424.80

3.6781201743=484,650(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,336,582.39     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนสามหมืน่หกพันหา้รอ้ยแปดสบิสองบาทสามสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 3 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.35             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,316,193.04      1.6780542334=114,018.24

2.6780541478=1,712,424.80

3.6781201743=489,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา5,100บาท)

2,341,682.39     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนสีห่มืน่หนึง่พันหกรอ้ยแปดสบิสองบาทสามสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 4 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.35             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,317,893.04      1.6780542334=114,018.24

2.6780541478=1,712,424.80

3.6781201743=491,450(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,343,382.39     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนสีห่มืน่สามพันสามรอ้ยแปดสบิสองบาทสามสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 5 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.35             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,321,493.04      1.6780542334=114,018.24

2.6780541478=1,712,424.80

3.6781201743=495,050(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,600บาท)

2,346,982.39     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนสีห่มืน่หกพันเกา้รอ้ยแปดสบิสองบาทสามสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 8 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.35             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,323,193.04      1.6780542334=114,018.24

2.6780541478=1,712,424.80

3.6781201743=496,750(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,348,682.39     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนสีห่มืน่แปดพันหกรอ้ยแปดสบิสองบาทสามสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 9 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.35             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,324,893.04      1.6780542334=114,018.24

2.6780541478=1,712,424.80

3.6781201743=498,450(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,350,382.39     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนหา้หมืน่สามรอ้ยแปดสบิสองบาทสามสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 10 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.35             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     2 ฉบบั 20,500.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,328,293.04      1.6780542334=114,018.24

2.6780541478=1,712,424.80

3.6781201743=501,850(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,353,782.39     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนหา้หมืน่สามพันเจ็ดรอ้ยแปดสบิสองบาทสามสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 11 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 4,989.35             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           ลบ 7,500

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,328,293.04      1.6780542334=114,018.24

2.6780541478=1,712,424.80

3.6781201743=501,850

2,346,282.39     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนสีห่มืน่หกพันสองรอ้ยแปดสบิสองบาทสามสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 14 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 24,989.35           บวก 20,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,328,293.04      1.6780542334=114,018.24

2.6780541478=1,712,424.80

3.6781201743=501,850

2,366,282.39     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนหกหมืน่หกพันสองรอ้ยแปดสบิสองบาทสามสบิเกา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 15 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,482.28             บวก 387 , 105.93

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,294,154.04      1.6780542334=613,568.24

2.6780541478=1,658,285.80

3.6781201743=22,300

2,312,636.32     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนหนึง่หมืน่สองพันหกรอ้ยสามสบิหกบาทสามสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 16 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 25,482.28           บวก 20,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,274,154.04      1.6780542334=593,568.24

2.6780541478=1,658,285.80

3.6781201743=22,300

2,312,636.32     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนหนึง่หมืน่สองพันหกรอ้ยสามสบิหกบาทสามสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 17 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 25,482.28           

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,275,854.04      1.6780542334=593,568.24

2.6780541478=1,658,285.80

3.6781201743=24,000(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,314,336.32     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนหนึง่หมืน่สีพั่นสามรอ้ยสามสบิหกบาทสามสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 19 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,482.28             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,277,554.04      1.6780542334=593,568.24

2.6780541478=1,658,285.80

3.6781201743=25,700(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,296,036.32     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนเกา้หมืน่หกพันสามสบิหกบาทสามสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 23 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,482.28             

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,333,254.04      1.6780542334=593,568.24

2.6780541478=1,712,285.80

3.6781201743=27,400(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา1,700บาท)

2,351,736.32     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสามแสนหา้หมืน่หนึง่พันเจ็ดรอ้ยสามสบิหกบาทสามสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน



วนัที่ 29 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,923.61             บวก 64.54, 7.71, 63.08, 806  ลบ 500

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,183,430.54      1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,687,304.30

3.6781201743=30,800(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,202,354.15     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนสองพันสามรอ้ยหา้สบิสีบ่าทสบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 30 เดอืน   กนัยายน 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 2,186,830.54      1.6780542334=465,326.24

2.6780541478=1,687,304.30

3.6781201743=34,200(วนันีน้กัเรยีนจา่ยคา่บ ารุงการศกึษา3,400บาท)

2,205,754.15     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนหา้พันเจ็ดรอ้ยหา้สบิสีบ่าทสบิหา้สตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



วนัที่ 18 เดอืน   กนัยายน พ.ศ.  2563

รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

เงินสดในมือ 5,482.28             ลบ 20,000

เช็ค ฉบบั

ธนาณตัิ ฉบบั

ใบส าคญัรองจ่าย ฉบบั

ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ ฉบบั

สญัญารบัรองการยืมเงิน                     1 ฉบบั 13,000.00           

สมดุคูฝ่ากเงินค า้ประกนัสญัญา                                        เลม่ -                      

สมดุคูฝ่ากธนาคาร                                        3 เลม่ 2,275,854.04      1.6780542334=593,568.24

2.6780541478=1,658,285.80

3.6781201743=24,000

2,294,336.32     

จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) สองลา้นสองแสนเกา้หมืน่สีพั่นสามรอ้ยสามสบิหกบาทสามสบิสองสตางค์

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

                                                                       หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย

              คณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน  ไดต้รวจนบัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินถกูตอ้งตามรายงานขา้งตน้แลว้

จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั

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

           กรรมการ                                                     กรรมการ                                            กรรมการ

                    ขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงินและเอกสารแทนตวัเงินตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้

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

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

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน

สว่นราชการ โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม    อ  าเภอบา้นนาสาร   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี


