
โรงพยาบาลมะการกัษ์
รายงานยอดบญัชเีงนิฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562

ยคดคงเหลืคตามหบังลืครันรคงยคดและสเตทเน้นท''

บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขท่ี 568-2
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขท่ี 0037-8
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแลรายวัน เลขท่ี 570-4 188,507.00 ^
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขท่ี 617-4
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแลรายวัน เลขท่ี 1572-6 2,947,178.33 ,
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแลรายวัน เลขท่ี 2216-1
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแลรายวัน เลขท่ี 2181-5
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแลรายวัน เลขท่ี 2362-1

บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและลหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ เลขท่ี 16666-4 18,198,090.71 >
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 42232-3 403,582.06 ;
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 15686-0 7,139,640.06 )
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 13612-6 3,139,981.66 X,
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 12207-9 52,502,800.04 >
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 05712-5 7,603,010.94 )1
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 26928-9 227,195.05 i
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 59986-6 1,135,296.04 *
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 54288-0 146,781.45
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 61600-0 0.00
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 53296-6 107.03 j
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 53295-8 2,660.13 <

บัญชีเงินฝากคลังเงินบำรุง 3,015,358.28
ยอดคงเหลือตามบัญชี 96,650,188.78 ^



โรงพยาบาลมะการักษ์ 
รายงานยอดปัญฃเงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 30 ก้นยายน 2562

ยอดคงเหลอืตามบ ่: Vซ ี 

ปัญซเีงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขท่ี เลขท่ี 568-2
ปญัซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขท่ี เลขท่ี 0037-8
ปญัซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแลรายวัน เลขท่ี เลขท่ี 570-4
ปญัซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขท่ี เลขท่ี 617-4
ปญัซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขท่ี เลขท่ี 1572-6 2,114,819.83 ,

ปญัซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแลรายวัน เลขท ี่ เลขท ี่ 2216-1
บญัซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขท่ี เลขท ี่ 2181-5

ปญัซีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ออมทรพัย์ (Fixcost รพสต.) เลขท ี่ 16666-4 -

ปญัซีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ออมทรัพย์(งบลงทนุ) รพสต. เลขท ี่ 16666-4 82,700.09 .

ปัญซี เงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ออมทรพัย์ รอการลัดสรร รพสด. เลขท ี่ 16666-4 1,993,815.18,
บญ่ซเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร etujviJVitf re m j< * A « (  ■ ณรงทุน UC) ™ เลขท่ี 16666-4 3,397,848.00 ,

ปญัซีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ออมทรพัย์ บำรุง เลขท่ี 16666-4 10,675,576.91
บ ่'ญซืเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ออมทรัพย์{มีวัตถุประสงค์) เลขท่ี 16666-4 548,205.00 ,

บญ่ซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรพ้ย์ เลขท่ี 42232-3 383,918.81 *
ปัญซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 15686-0 7,105,638.27 ,
ปญัขเีงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 13612-6 3,139,981.66 ,
ปญัซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 12207-9 13,582,459.28]
บญซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัยพ(์รอลัดสรร) เลขท่ี 12207-9 37,170,272.44^ J

ปญัซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 5712-5 6,450,372.69.
ปญัซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 26928-9 153,824.23 ^
ปญัซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 59986-6 669,877.51 ,
ปญัซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 54288-0 146.781.45
ปญัซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 61600-0

'/ •

ปญัซืเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 53295-8 2,660.13;
บญ่ซีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 53296-6 107.03;

บญ่ซเีงินฝากคลังเงินบำรุง
ยอดคงเหลอืตามบญ่ซี

3,015,358.29 
90,634,216.70 /

lb, ฬธุ

1(50,ใ52/ทเ.?2



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาดาร 
ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์ 

ธนาคารก;งไทย สาขา ท่ามะกา เลขท่ีบัญชี 7146005704
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท...... กระแสรายวัน......... รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันท่ี......30..เดือน กันยายน .พศ. .2562....

บัญชีเงินฝากธนาคารก;งไทย กระแสรายวัน เลขท่ี 570-4
ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง

หัก เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไมนาไปขึ้นบัญชี
25 กย.62 ช.!0146099 ไทยพาณิชย์ 95,100.00
25 กย.62 ข.!0146106 ฌาปณกิจสงเคราะห์ 78,668.00
25 กย.62 ข.!0146108 ไทยพาณิชย์ 400.00
25 กย.62 ช.!0146114 ฌาปณกิจสงเคราะห์ 1,939.00
25 กย.62 ช.!0146124 สราญลักษณ์ 12,400.00

188,507.00

188,507.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
ชี่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์ 

ธนาคารก3งไทย สาขา ท่าเรือ เลขท่ีบัญชี 7146015726 
กับ

ขี่อบัญชีแยกประเกท........กระแสรายวัน........  รหัสบัญชี 1101050101
ณ วันท่ี..... 30 .เดือน กันยายน ทศ. .2562....

บัญชีเงินฝากธนาคกชุงไทย กระแสรายวัน เลขท่ี 1572-6
ยอดคงเหลือธนาคารแจง

หัก เช็คส่ังจ่ายแล้วแด่'ย’งไม่นำไปขนบัญชี

14 สค.62 ช.!0145771 รพ.ราชบุรี 222,659.00
3 กย.62 ช.!0145785 รพ.ราชบุรี 342,519.00
3 กย.62 ช.!0154702 รพ.นครนายก 94,349.00
13 กย.62 ช.!0145802 รพ.นครปฐม 880.00
13 ถย.62 ช.!0145805 รพ.คู่ทอง 909.00
13 กย.62 ช.!0145807 รพ.พานทอง 156.00
13 กย.62 ช.!0145809 รพ.แหลมฉบัง 873.50
13 กย.62 ช.!0145810 รพ.บางแพ 964.00
13 กย.62 ช.!0154721 สนงควบคุมโรคที่5 134,300.00
13กย.62 ช.!0145812 บ.เพอรเฟ่ค 34,749.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี

2,947,178.33 /

832,358.50 

2,114,819.83 /



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
ชึ๋อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์

ธนาคารเกษตรและสหกรณ’การเกษตร สาขา ท่าเรือ เลขที่บัญชี 011442166664
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท....... ออมทรัพย์.   รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันท่ี.... 30...เดือน กันยายน พศ. .2562..

บัญชีเงินฝากธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ เลขท่ี 16666-4
ยอคคงเหลือธนาคารแจ้ง

หัก เชึคสั่งจ่ายแลัวแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี
12 รย.61 ช.27449364 บ.ฟาโวริกา 10,077.93
27 สค.61 ช.27449459 บ.ลักซาเมดิคอล 2,377.57
3 เมย.62 ช.32121841 บ.เกยูทีกเท่ 4,500.00
5 มิย.62 ช.33118009 บ.ฟ่ารํมา 535,682.39
7 มิย.62 ช.33118032 หจก.วาชนิสา 4,240.00
14 มิย.62 ช.33118063 บ.นทบมาสเตอร์ 4,160.75
14 มิย.62 ช.33118068 บ.ฟ่าร่มน่า 36,995.98
17 มิย.62 ช.33118044 ร้านทีวีซพพลาย 990.00
19มิย.62 ช.33118056 บ.ไทยเอฟ่ดี 5,114.75
21 มิย.62 ช.33118153 บ.ไทยเอฟ่ดี 17,472.17
4 กก.62 ช.33118078 นส.ชนิฐานันษ์ 8,865.45
4 กค.62 ช.33118103 หจก.วิสาหกิจ 1,237.50
7 สค.62 ช.33118118 บ.ทีเคเอ็น 5,547.66
7 สค.62 ช.33118123 บ.แกัวมังกร 35,188.04
14 สค.62 ช.33118124 บ.ไอดีเอส 4,012.15
20 กย.62 ช.34292675 นสจริยา 6,600.00
20 กย.62 ช.34292676 นางสุชิน 6,600.00
20 กย.62 ช.34292677 นสกรรธิชา 6,900.00
20กย.62 ช.34292678 นางสุชาดา 6,600.00
20 กย.62 ช.34292698 นส จิรวดี 6,600.00
20 กย.62 ช.34292699 นสยูวดี 6,600.00
20 กย.62 ช.34292700 นสนุชนาจ 6,600.00
20 กย.62 ช.34292713 นางวรรณา 6,600.00
20 กย.62 ช.34292715 นสนฤมล 6,600.00
20 กย.62 ช.34292716 บุญนำ 6,600.00
20 กย.62 ช.34292717 พรรณภรณื 6,600.00
20 กย.62 ช.34292718 ชญานันษ์ 6,600.00

ยอดยกไป

18,198,090.71 /

755,962.34



ช่ือหน่วยงาน โวงพยาบาลนะการักษ์
ธนาคารเกษตรและสหกรณ’การ!กบดร สาขา ท่า!รือ เลขที่บัญชี 011442166664

กับ
ชื่อบัญชีแยกประ!ภท........ออมทรัพย์......... รหัสบัญชี 1101030102

ณวนที่...30...เดือน กันยายน พศ..2562.

บัญชีเงนฝากธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ เลขท่ี 16666-4
ยอดยกมา

m เชีคส่ังฉ่ายแลัวแต่ยังไม่น่าไปข้ึนบัญชี
20 กข.62 ช.34292719 นางเบญจา 6,600.00
20 กข.62 ช.34292720 นางกรรณ์ชา 600.00
20 กย.62 ช.34292727 นสนนจิรั 2,550.00
20 กข.62 ช.34292728 เลิศชาย 2,250.00
20 กย.62 ช.34292729 บุญน่า 3,900.00
20 กย.62 ช.37292730 วรันทร 6,000.00
20 กย.62 ช.34292731 จรัยา 3,750.00
20 กย.62 ช.34292732 จรารัตน 6,600.00
20 กย.62 ช.34292734 ชญานันท่ 3,300.00
20 กย.62 ช.34292735 บันทหทัย 3,300.00
20 กร.62 ช.34292738 อุลัย 1,050.00
20 กย.62 ช.34292739 จิรวดี 2,250.00
20 กย.62 ข.34292761 เทศบาลหระแท่น 38,809.00
26 กฮ.62 ร.34292743 เทศบาลหระแทน 299.00
26 กย.62 ช.34292744 รพสถานบารมี 170.00
26 กย.62 ช.34292745 รพพหล 566,805.00
9 ภร.62 ร.34292649 บางกอก 15,232.30
9 กย.62 ช.34292660 เนช่ันแนล 792.00
9 กข.62 ช.34292685 ร็เลโก 1,485.98
11กข.62 ช34292702 คลิน่คอล 8,568.17
12 กย.62 ช.34292725 อภิชาต 3,074.00
13 กย.62 ช.34292688 แจกเจข 7,314.00

ยอดยกไป

755,962.34

1,440,661.79



ช่ีอหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์
ธนาคาร!กษฅรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าเรือ เลขท่ีบัญชี 011442166664

กับ
ชึ๋อบัญชีแยกประเภท........ ออมทรัพย์........ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่....30...เคือน กันยายน พศ. .2562..

บัญชีเงํนฝากธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ เลขท่ี 16666-4
ยอดยกมา

หัก เชีคสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไมนาไปขึ้นบัญชี
13 กย.62 ช.34292690 สโปโร 7528.97
13 กย.62 ช.34292693 เอกตรง 17,064.71

หัก
30 กย.62 คอกเบ้ีย 34,690.15

ยอคคงเหลือตามบัญชี

1,440,661.79

1,465,255.47 

34,690.15 

16,698,145.09 /



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
ช๋ึอหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ 

ธนาคารกชุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขท่ีบัญชี 7141422323 
กับ

ชึ่อบัญชีแยก,ประเภท......ออมทรัพย์.........  รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันท่ี__.30~เดือน กันยายน .พศ. .2562....

บัญชีเงินฝากธนาคารกชุงไทย กระแสรายวัน เลขท่ี 42232-3

ยอดคงเหลือตามธนาคารแจง
หัก เช็คส่ังจ่ายแสัวแด่ยังไม่น่าไปขี้นบัญชี

30 กข.62 เงินฝากธนาคารโดยการโอน 16,555.75
30 กข.62 เงินฝากธนาคารโดยการโอน 3,107.50

ยอดคงเหลือตามบัญชี

403,582.06
/

19,663.25 
383,918.81 /



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ'’ 

ธนาคารก3งไทย สาขา ทำมะกา เลขท่ีบัญชี 7141156860 
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท......ออมทรัพย์.........  รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันท่ี.....30..เสือน กันยายน .พศ. .2562...

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุ[งไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 15686-0

ยอดคงเหลือตามธนาคารแวัง 
19 กค.62 โอนระหว่างเสือน
10 กค.62 โอนระหว่างเสือน
30 กย62 โอนระหว่างเสือน

32,584.33
1 0 0 . 0 0

1,317.46

ยอดคงเหลือตามบัญชี

7,139,640.06

34.001.79

7,105,638.27



รายงานงบกระทบขอดเงินฝากธนาคาร 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์ 

ธนาคารกชุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขท่ีบัญชี 7141122079 
กับ

ชื่อบัญชี!!อกประ!ภท...... ออมทรัพย์.........  รหัสบัญชี 1101030102
ณ รันที.่... 30..เดือน กันยายน พศ. .2562...

บัญชีเงินฝากธนาคารกรงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 12207-9

ยอดคงเหลอตามธนาคารนรัง 52,502,800.04
บั£เ

30 มข.62 รอส่งใบเสรีจกลับมาปรับปรง 9.00
9 กย.62 เงินฝากธนาคารโดยการโอน 6,260.00
13 กข.62 เงินฝากธนาคารโดยการโอน 169,312.00
13 กข.62 เงินฝากธนาคารโดยการโอน 12,395.00
16กย62 เงินฝากธนาคารโดยการโอน 10,700.00
17กย.62 เงินฝากธนาคารโดยการโอน 1,334,520.32
17 กย .62 เงินฝากธนาคารโดยการโอน 197,000.00
23 กฃ.62 เงินฝากธนาคารโดยการโอน 16,920.00
3 0 กย.62 เงินฝากธนาคารโดยการโอน 3,030.00 1.750.146.32

บวก
ค่าธรรมเนียมโอน 78.00 28

ยอดคงเหลือตามบัญชี -5H7S2.731.72



รายงานงบกระทบยอคเงินฝากธนาคาร 
ข๋ึอหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์ 

ธนาคารก}งไทย สาขา ทำมะกา เลขท่ีบัญชี 714005712-5 
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท......ออฆทรัพย์.......... รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันท่ี 30...เคือน กันยายม .พศ. .2562....

บัญชีเงินฝากธนาคารก}งไทย ออมทรัพย์ 5712-5
ขอดคงเหลอตามธนาคารแจ้ง

m เชีคส่ังจ่ายแสัวแด่ยัง'ไม่นา'ไป1ข้ึนบัญชี
25 กค.62 ช.!0121802 นายสมบัติ 1,220.00
16พค.62 ช.!0144985 ค่ารักบาพยาบาลคืน r a m  พม่า 2,500.00
16สค.62 ข.!0152603 นส.ลุกัญญา 1,554.00
23 กย.62 ข.!0156904 ทีโอที 31,370.31
23 กย.62 ช.!0156908 อะควาสตาร์ 7,132.71
23 กย.62 ช.!0156909 โรงงานเภสัชกรรม 58,547.66
23 กช.62 ช.!0156911 พรอส 4,291.12
23 กย.62 ช.!0156912 โมเติร์น 1,155.30
3 กย.62 ช.!0152648 พัชรีภรณ 1,720.00
9 กข.62 ช.!0152656 สุทธิพร 1,200.00
9 กย.62 ช.!0152659 ปบัดดา 1,260.00
10กย.62 ช.!0152686 สุทธิพร 1,005,00
10กย.62 ช.!0152687 พัศภรณ 240.00
10 กย.62 ช.!0152689 สุทธิรา 4,482.00
10 กย.62 ช.!0152690 ศศิภา 160.00
10กย.62 ช .10152691 ลุบันทา 6,520.00
16 กย.62 ช.!0152703 สถาบันสุขทาหเด็ก 706.00
16กย.62 ช.!0152706 ' วาบัสสา 21,290.00
16 กย.62 ช.!0152714 กานติมา 2,000.00
17 กย.62 ช.!0156890 นพรัตษ์ 5,047.00
17 กย.62 ช.!0156865 วนพร 12,578.00
23 กย.62 ช.!0156869 บัพน 3,312.00

ยอดยกโป

7,603,010.94 /

169,291.10



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์ 

ธนาคารก3งไทย สาขา ท่ามะกา เลขท่ีบัญชี 714005712-5 
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท......ออมทรัพย์.........  รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่....30...เสือน กันยายน .พศ. .2562....

บัญชีเงินฝากธนาคารก3งไทย ออมทรัพย์ 5712-5
ยอดยกมา

หัก เงินฝากธนาคารโดยการโอน
23 กย.62 ช.!0156870 มาบัส 2,900.00
23 กย.62 ช.!0156874 สรสิรี 14,400.00
23 กย.62 ช.!0156879 เฉลิมพร 4,824.00
23 กย.62 ช.!0156892 ควงสมร 2,145.00
25 กย.62 ช.!0156922 ฌาปณกิจสงเคราะห์ 13,296.00
25 กย.62 ช.!0156926 ไทยพาณิชย์ 15,300.00
25 ภย.62 ช.!อ!ร6947 นายธาณิ 1,450.00
30 กย.62 ช.!0156950 นางคิรีพร 7,900.00
30 กย.62 ช.!0156951 นายปรีชา 5,850.00
30 กย.62 ช.!0156952 นส.สุบัมทา 4,845.00
30 กย.62 ช.!0156953 นส.สุภาวดี 5,063.00
30กย.62 ช.!0156954 รัตชนก 9,367.00
30 กย.62 ช.!0156955 พิมลพรรณ 10,129.33
30 กย.62 ช.!0156914 สินีนาถ 10,557.33
30 กย.62 ช.!0156915 บัณพิดา 10,557.33
30 กย.62 ช.!0156916 บุษกร 10,557.33
30 กย.62 ช.!0156917 กันทกนิษ 10,557.33
30 กย.62 ช.!0156918 ธิดารัตน์ 10,557.33
30 กย.62 ช.!0156919 ผกากอง 10,557.33
30 กย.62 ช.!0156920 หัทยา 10,557.33

ยอดยกไป

169,291.10

340,661.74



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์ 

ธนาคารก;งไทย สาขา ท่ามะกา เลขท่ีบัญชี 714005712-5 
กับ

ช่ือบัญชีแยกประเภท ......ออมทรัพย์........  รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที.่... 30-.เสือน กันยายน .พศ. .2562....

บัญชีเงินฝากธนาคารก;งไทย ออมทรัพย์ 5712-5
ยอดยกมา 340,661.74

หัก เงินฝากธนาคารโดยการโอนรพ.ยังไม่บันทึกบัญชี
30 กข.62 ช.!0156937 ณัชนิช 10,557.33
30 กย.62 ช.!0156938 เมธาวี 10,557.33

361,776.40

m
10กย.62 สำหักงานประกัน 7,602.35
16กข.62 ค่ารักษา 2,000.00
20 กย.62 สำหักงานประกัน 98,390.00
20 กย.62 สำหักงานประกัน ; 435,322.00
26 กย.62 สำหักงานประกัน 272,125.50
27 กย.62 ค่ารักษา 11,330.00 826,769.85

บวก
ค่าธรรมเนียม 6.00
ค่าธรรมเนียม 6.00
ค่าธรรมเนียม 6.00 18.00

บวก
เงินฝากธนาคารยังไม่บันทึกบัญชี 35,890.00 35,890.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี 6,450,372.69



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์ 

ธนาคารกรุง1ไทย สาขา ท่ามะกา เลขท่ีบัญชี 714026928-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท...... ออมทรัพย์......... รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที.่...30...เดือน กันยายน..พศ. .2562...

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 26928-9
ยอดคงเหลือดามธนาคารแจ้ง

m
30 กย.62 เงินฝากธนาคารโดยการโอน 73,370.82

ยอดคงเหลือตามบัญชี

227,195.05 /

73,370.82 

153,824.23 /



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์ 

ธนาคารก^งไทย สาขา ท่ามะกา เลขท่ีบัญชี 7140599866 
กับ

ชื่อบัญชีแยกประมาท...... ออมทรัพย์.........  รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันท่ี 30...1ดอน กันยายน..พศ. .2562....

บัญชีเงินฝากธนาคารก}งไทย ออมทรัพย์ เลขท่ี 59986-6
ขอดคงเหลือตามธนาคารแยัง

4,517.38 
27,359.64 
56,858.67

376,682.84

ยอดคงเหลือตามบัญชี

m
17พค.62 
10กค.62 
13 สค.62 

บัธ
30กย.62

เช็คส่ังจ่ายแสัวแด’ยังไม่น่าไปข้ึนบัญชี 
ช.!0127900 นอนเดอร์
ช.!0147844 นส.คุณญญา
ช.!0147864 นส.ชณิชฐาบันษ์

เงินฝากธนาคารโดยการโอน

1,135,296.04 /

88,735.69 

376,682.84 

669,877.51 /


