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006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนนัฉตัร มาเพ่ิม 9,900.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาลยั ใหม่กนั 9,900.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสหรกัใหญ่ ทาแดง 9,405.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธนิต มาเพ่ิม 9,405.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสะคึ ๊ชินสขุครีี 9,405.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสงิหโ์ต นนัใจวงษ์ 9,405.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายประดบั นาละตะ๊ 9,405.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอ าพล ทานะ 9,405.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายศตาย ุวฒันาธีระกิจ 9,405.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา อ่ินแกว้ 9,900.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายบญุฤทธ์ิ ทรพัยส์นิ 14,850.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววภิาภรณ ์ด  ารงคไ์ทย 17,820.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชญัญานชุ ตะวนั 17,820.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสมร เอ่ียมเลก็ 9,900.00                      คา่จา้งท าความสะอาด กค 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิญญา มั่นหมาย 14,850.00                    คา่จา้งผูช้่วยนกัวจิยั กค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรตัน์ 12,520.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณพุงศ ์โปรยสรุนิทร ์ 7,520.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายชารนิทร ์เนียมศรี 7,520.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายนที สขุสง่า 7,520.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาว ีทองใบ 840.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณพิธญา วะเกิดเป้ง 2,200.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุารตัน ์ทิพยต์น้ 100.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 420.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายทวศีกัดิ ์เทียรวรรณ 940.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายศกุรนัทร ์ฮามิ 1,620.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววริยิา ศภุศร 2,040.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายพรสรร กณุฑลสรุกานต์ 420.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

โอนเงินวันที ่19 สิงหาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสร ถมยาบตัิ 60.00                           คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรต ิแสงเพชร 2,100.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกญัญณฐัณ ์ทองอร 1,260.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพพิ์ศา เพ็ชรผดุผอ่ง 1,780.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ มีนาค 2,200.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาทิพย ์ชวูารี 900.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสธิุวฒัน ์สงแทน 100.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายธานี รตันปรชีาชยั 2,200.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสธุรรม เพชรนิล 30,880.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร การกิาญจน์ 12,082.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรนิ ขาวประเสรฐิ 31,684.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 1,690.00                      คา่อาหาร ส.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสชุาต ิน่ิมพิลา 695.50                         คา่โทรศพัท ์พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรอืงศรี 2,374.44                      คา่ไฟฟา้ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรอืงศรี 126.00                         คา่โทรศพัท ์มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายคมศกัดิ ์ขนัธล์ะ 192.60                         คา่น า้ประปา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายคมศกัดิ ์ขนัธล์ะ 738.25                         คา่โทรศพัท ์มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ชสูกลุ 3,502.50                      คา่ไฟฟา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายคมศกัดิ ์ขนัธล์ะ 1,225.25                      คา่ไฟฟา้ มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายชยัสกลธร เลขโรจนพนัธ์ 50,000.00                    ใบยืมเลขที ่540/64 ลงวนัที ่17 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์ผิวคล า้ 86,320.00                    ใบยืมเลขที ่535/64 ลงวนัที ่17 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรต ิแสงเพชร 32,660.00                    ใบยืมเลขที ่533/64 ลงวนัที ่17 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภสัสรา เนตรสวา่ง 149,580.00                  ใบยืมเลขที ่521/64 ลงวนัที ่10 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายภธูเรศ กาบค า 86,320.00                    ใบยืมเลขที ่536/64 ลงวนัที ่17 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายภษิูต หิรญัพฤกษ์ 200,000.00                  ใบยืมเลขที ่537/64 ลงวนัที ่17 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารนิทร ์ตรมีงคล 26,320.93                    ใบยืมเลขที ่534/64 ลงวนัที ่17 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชวลติ ศภุสาร 35,800.00                    ใบยืมเลขที ่541/64 ลงวนัที ่17 สค 2564

977,226.47              ทส. 1601.2/770

โอนเงินวันที ่23 สิงหาคม 2564
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวจิารณ ์เสนสกลุ 1,140.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วจิารณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายรงัษี ผอ่งสวา่ง 8,216.40                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวจารุวรรณ จมูจะนะ 65,600.00                    ใบยืมเลขที ่514/64 ลงวนัที ่17 สค 2564

74,956.40               ทส. 1601.2/770


