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006: ธ.กรุงไทย นายพงศป์กรณ ์ผิวผอ่ง 312.00                         คา่น า้ประปา มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศป์กรณ ์ผิวผอ่ง 108.18                         คา่โทรศพัท ์มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศป์กรณ ์ผิวผอ่ง 695.50                         คา่อินเตอรเ์น็ต มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.สริลิกัษณา สมเพชร 631.25                         คา่อินเตอรเ์น็ต มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุสทิธ์ิ หงษห์า้ 2,916.45                      คา่ไฟฟา้ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรอืงศรี 859.75                         คา่น า้ประปา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุสทิธ์ิ หงษห์า้ 738.25                         คา่โทรศพัท ์มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ชสูกลุ 856.00                         คา่โทรศพัท ์มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรอืงศรี 1,498.00                      คา่อินเตอรเ์น็ต ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย สบิต ารวจเอกหญิงณฐัชยา คมข า 2,540.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ ์ก่ิงพรหมเจรญิ 1,120.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นายปรชีา ก่ิงพรหมเจรญิ 1,840.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ ์กรเอ่ียม 2,340.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 1,540.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา ยิม้เฟือง 250.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดศิจี ไศลเพชร์ 250.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกลุ 500.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชร ีจิรเศรษฐดลิก 600.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ เบญจศลิารกัษ์ 350.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นายธนทันรนิทร ์พชัรภมิูพฒัน์ 1,000.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศนัสนีย ์สหเตม็ภมิู 850.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจา กะหะกะสทิธ์ิ 200.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ค  ารอด 700.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสกุญัญา สรุยิะ 500.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสรุรีตัน ์บวรวษิฐา 1,100.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลยั อ่อนหวาน 700.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมฤด ีแซ่ลิ่ม 100.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย สต.อ.หญิงวยิดา โลห่พิ์ทกัษส์นัติ 300.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวครษิฐา ทบัจั่น 300.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตันา ขาวผอ่ง 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์นาคศริิ 900.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสวุมิล ค  านวณ 300.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย ส.อ.วรีพงษ ์ศานตนินท์ 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวรตัน ์มฤคศริมาส 300.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล กลิ่นแกว้บญุวงศ์ 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัรนิทร ์ทรพัยเ์สถียร 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภทัรยีา ศรสีมทุร 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลุธิดา บตุรรกัษ์ 300.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล



006: ธ.กรุงไทย นางจรุยี ์เชาวนว์ฒิุสขุ 300.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางเกสรา เกลาโพธ์ิ 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร จหูอ้ง 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรว ีบญุครอบ 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ ์ชตุนินัท์ 300.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตนา ประสพบญุ 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายตรยันฤเทพณ ์เอ่ียมเหมือน 600.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางอจัฉรา วฒันวุรรณ 200.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววภิารตัน ์แสงนภา 700.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภตัราชิณี วงศจ์นัทร ์ 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจรุพีร พวกกลาง 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัวสิา ศรแกว้ 500.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายนิต ิชมุแวงวาปี 200.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฏัฐิณี ป่ินเนียม 1,560.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,140.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายประพนัธพ์งษ ์คงศรรีอด 1,880.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายทนงศกัดิ ์มนตรี 620.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนนัท ์อภิชนาพงศ์ 840.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายวบิลูยช์ยั ปาสองหอ้ง 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางณภาภชั เจ็กแป้น 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรยีานชุ กิจสทิธิโชค 840.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลนิมาลยั 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนนัเนตร ์ภแูผน่นา 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่.ต.หญิงพรพิมล แก่นโท 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐักฤตา ธนญักิจกลุ 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฬุารตัน ์นุย้ฉิม 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายวรีะพล บปุระเสรฐิ 420.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอรนิทร ์บญุศรี 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสวุมิล ถนอมเผา่ 2,600.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสรุรีตัน ์นรรตัน์ 2,760.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางวริากานต ์สทุธิยทุธ์ 460.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนสันนัทร ์นิยมเหลา 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววชัรนิทร ์เฉลยไข 2,700.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรนิทร ์วรรณกี้ 2,600.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสพิุชชา อินทคง 3,540.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพธัญสรณ ์แป้นทอง 4,060.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นายภาคนิ ราชการกิตตกิลุ 3,440.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนชุรยี ์สดุมี 3,960.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนชุนาถ กลา้หาญ 720.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสรุยีพ์ร สวสัดี 4,060.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวชอ้งมาศ เนืองอนนัต์ 4,380.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางรฐันนัท ์สขุส  าราญ 2,600.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางมณิศา แสนบตุร 1,760.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาฏยา เสอืขาว 4,280.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา สนุทร 3,540.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นายธนกร พลศกัดิ์ 3,860.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสวุนา กนัภยั 4,060.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิมล พรหมสวุรรณ 500.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนชุจรยี ์แจ่มเจ็ดริว้ 4,380.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัฐินนัท ์อินธิไชย 2,700.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนัทนา ดวงดาว 1,840.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายฝน ณ เชียงใหม่ 2,600.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา บญุเรยีน 3,120.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิพา ดงแกว้ 2,700.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศริวิรรณ บญุเสง็ 300.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางนิษณา แสงค าคม 2,600.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนัทศ์ริ ิจิตตป์ระวตัิ 2,600.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสมุาล ีป้ันแตง 2,600.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภทัร กลมเกลีย้ง 2,620.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร งามเจรญิ 2,600.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฑุามาส มะค าไก่ 3,440.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปญุญปาล สมัฤทธ์ิ 2,700.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววลิาวลัย ์เฮียงก่อ 3,480.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย ์ภูง่ามช่ืน 2,600.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พานิจ 2,760.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัร ีทรพัยเ์สถียร 2,700.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นายสพุล ยะโสภณ 3,140.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นายธนากร จิณะ 2,600.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนตลิกัษณ ์ ดอีดุม 2,380.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมลฤด ีสนธิวฒิุ 2,600.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชแูกว้ 72,365.92                    ใบยืมเลขที ่503/64 ลว. 3 ส.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 311,200.00                  ใบยืมเลขที ่502/64 ลว. 2 ส.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตชุาติ 22,000.00                    ใบยืมเลขที ่505/64 ลว. 3 ส.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตชุาติ 22,000.00                    ใบยืมเลขที ่505/64 ลว. 3 ส.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตชุาติ 6,000.00                      ใบยืมเลขที ่505/64 ลว. 3 ส.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชยั อคัรสกลุภิญโญ 11,880.00                    คา่จา้งเหมา มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมบตั ิยญันะ 17,820.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายชานนท ์ป้องวเิชียร 11,880.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจพร สรอ้ยบวบ 11,880.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศปิรยีา เจรญิชนัษา 17,820.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นายจกัรพงษ ์สงัขเ์งิน 17,820.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธวชัชยั ศรวีะรมย์ 15,345.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธมลวรรณ ทองช านาญ 15,345.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธนภมิู จาตรุสั 15,345.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายจิรศกัดิ ์ปรมิมลูสขุ 15,345.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสดุารตัน ์แกว้กระหนก 15,345.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอไุร เคา้หอม 15,345.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญรตัร ์วงษบ์าท 12,375.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชญะ ยั่งยืน 34,650.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธัชกร ศรกีลุวงศ์ 14,850.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางอ าพร คดิเห็น 12,375.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภทัรธ์นาพร จนัทกลุ 14,850.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายทองสอน สรุาวธุ 12,870.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัดนยั ใจยงค์ 14,850.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอมอร จนัทรประทกัษ์ 14,850.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายนธี คลา้ยจนัทร์ 14,355.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายนาวนิ หอมสวุรรณ 11,880.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

944,696.30              ทส. 1601.2/732

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

โอนเงินวันที ่10 สิงหาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวสิทิธ์ิชยั เขตสกลุ 1,600.04                      คา่ไฟฟา้ มิ.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมกุตาภา น่ิมอนงค์ 300.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณชรนิทร ์จิตรสมคัร 200.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฎัฐกานต ์พุ่มเกิด 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกิตตทิศัน ์สรุยิา 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวจิราภรณ ์เพ่ิมศริวิาณิชย์ 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสภุาพร แกว้บบัพา 3,340.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจมาน แสงเพชร 3,260.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ภาคนิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นชุนานนทเ์ทพ 14,140.00                    ใบยืมเลขที ่504/64 ลว. 3 ส.ค. 64

004: ธ.กสกิรไทย นางมณฑา แป้นศริิ 10,890.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

004: ธ.กสกิรไทย นางสาวธัญชนก บญุฤทธิการ 14,850.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสามารถ อธิธนจินดา 14,355.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฐันนัท ์มณฑาทิพย์ 10,236.60                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทศมณฑ ์ขุย้ดว้ง 15,345.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอลสิา นามไพร 15,345.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวภพัปวรี ์เรอืงโสภาสทิธ์ิ 15,345.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางมาลยั สายสนิธ์ 12,375.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธรรมนญู อคัรพินท์ 34,650.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสภุาวด ีอินทรต์น 5,940.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

175,931.64              ทส. 1601.2/732


