
(หน่วย : บาท)
๑. บัญชเีงินสดในมอื
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS 1,283,394.15       

๒. บัญชเีงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (110120603) -                    
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

 - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 206,702,902.61    
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก : 

ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรดุษฎี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรดุษฎี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรดุษฎี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรดุษฎี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรดุษฎี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรดุษฎี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรดุษฎี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เจริญศรีคอมเพล็กซ์
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนหมากแข้ง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศาลากลาง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรดุษฎี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชทีีส่ าคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่องที ่๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชทีีส่ าคัญของงบทดลองประจ าเดอืน กันยายน ๒๕๖๒



(หน่วย : บาท)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชทีีส่ าคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สีแยกบึงกาฬ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนโพศรี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนโพศรี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลพลาซา
ธนาคาร อิสลาม สาขา ยูดีทาวน์
ธนาคาร อิสลาม สาขา ยูดีทาวน์
ธนาคาร อิสลาม สาขา ยูดีทาวน์
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา บิก๊ซี
ธนาคาร ธอส. สาขา อุดรธานี
ธนาคาร ธอส. สาขา เซ็นทรัลอุดรธานี
ธนาคาร แอล เอช แบงค์ สาขา อุดรธานี
ธนาคาร ทหารไทย สาขา เซ็นทรัลอุดรธานี
ธนาคาร ทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา
ธนาคาร ทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา
ธนาคาร เกียรตินาคิน สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ถนนประจักษ์
ธนาคาร ออมสิน สาขา ประชารักษา
ธนาคาร ออมสิน สาขา บงค า
ธนาคาร ออมสิน สาขา ตลาดเมืองทอง
ธนาคาร ออมสิน สาขา ประชารักษา
ธนาคาร ออมสิน สาขา ประชารักษา
ธนาคาร ออมสิน สาขา ตลาดเมืองทอง
ธนาคาร ยูโอบี สาขา บ้านห้วย

 - บัญชีเงินฝากประจ าไม่มีรายตัว (1104010199) 1,035,610,940.31  
เงินฝากประเภทประจ า ประกอบบัญชีเงินฝาก : 

ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุดรดุษฎี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศาลากลาง
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อุดรธานี
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อุดรธานี



(หน่วย : บาท)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชทีีส่ าคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนทหาร
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนโพศรี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา บิก๊ซี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลพลาซา
ธนาคาร อิสลาม สาขา ยูดีทาวน์
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา หนองบัว
ธนาคาร ธอส. สาขา อุดรธานี
ธนาคาร ธอส. สาขา เซ็นทรัลพลาซา
ธนาคาร แอล เอช แบงค์ สาขา อุดรธานี
ธนาคาร เกียรตินาคิน สาขา อุดรธานี
ธนาคาร ออมสิน สาขา บงค า
ธนาคาร ออมสิน สาขา ประชารักษา
ธนาคาร ยูโอบี สาขา บ้านห้วย

๓. บัญชเีงินฝากคลัง
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS 53,155,493.33      


