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คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวสิริลกัษณ์  พรหมซาว 5261322065 15,832.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายปิยะณัฐ   วงศย์ะ 5260538218 18,860.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายนิรุตต์ิ  แกว้เทพ 5261351294 16,670.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางเกศรา  ศรีวิชยั 5260168666 16,530.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายวราวุฒิ  ดวงจนัทร์สุรีย์ 5261324165 23,430.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายสันติ   แสนใจบาล 5260025768 22,870.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวรุ่งนภา  เรือนชุ่มเชย 5261293634 24,990.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายปาลา  อรุณวรรักษ์ 5260231244 20,740.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายอนุวฒัน์  จนัทร์แดง 5260303865 23,230.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวสุพรรษา  โสภากร 5260301889 23,770.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายมานพ  ใจอ่อน 5261300886 16,475.39 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวนุช  วนาร่ืนรมย์ 7870058629 24,030.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวอาทิตยา  แสงหลา้ 9805645827 23,890.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 น.ส.ญาสุมินทร์  องคส์วสัด์ิ 9811937281 22,870.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวฉตัรหทยั  นุตประพนัธ์ 7870020184 23,310.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายพิชยัภูษิต  เจริญเจา้สกลุ 5260124308 16,460.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวสุทธิพร  ชยัศรีมณฑล 5261375223 16,110.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายญาณกร  กรรณิกา 4970108137 19,730.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายเฉลิมวุฒิ  ค  ามูล 5260644824 19,580.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายประวิทย ์ สุริยะชยัพนัธ์ 5200238099 19,680.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายบุญมา   กนกวรสุข 5261430615 23,120.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวพรทิวา  ไพรพนาสัมพนัธ์ 5260485041 22,160.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายสันติภาพ  ยิง่สินสุวฒัน์ 5470135144 23,190.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวพรรณรีย ์ สุรักษ์ 7860140713 19,730.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวเพชรา   ถ่ินเผา่ชน 9823205493 19,730.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางรุ่งทิวา  สนวิเศษณ์ 5010042185 20,470.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวบุสกร  หม่ืนแกว้ 7860035960 23,160.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายจตุพร  ใสนวล 5260221168 18,310.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายเศกสรร  จนัทาพลู 5260301285 16,510.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวอภิชญา  ค  าวนั 5260443918 23,310.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายกลศ   กาเยาว์ 5010169436 18,770.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายจตุพร    ศรีอมรมาลี 5021453262 15,450.00 ฎ.143-144/2562
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คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางชลธิชา   ใจดี 5260181808 15,640.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาววรกานต ์  พิทาค า 5260470613 22,210.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวนิภารัตน์  สุรินทร์ 7870199664 19,540.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางรัตนา   ล  ่าสั่น 5261179130 17,790.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 น.ส.ศรัณยรั์กษ ์ สันติอรุโณทยั 5261182352 15,580.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายโกวิท   กอ้งไตรภาค 5261299578 14,174.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายปกรณ์   พงษไ์พรวนั 5261396468 13,747.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางอุบลวรรณ   ธารหอมช่ืน 5251261292 14,420.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายสุริยา   แสงสรทวีศกัด์ิ 5260290984 9,944.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวฑิลาภคัร์  แสงกระจ่างกลา้ 5260499719 17,250.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายธรรมนูญ  กอ้นมณี 9865395258 18,010.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 น.ส.วาณี  รัตนคงขจร 9865318857 18,010.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 น.ส.ยวุรัตน์  ไชยวงั 4970353417 17,250.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวน ้าฝน  ยมแกว้ 5150310603 17,250.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นายนิพนธ์  เนติบณัฑิตไพร 7870234508 8,274.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวศภุลกัษณ์  ตรีราช 7870361755 8,274.00 ฎ.143-144/2562
คา่ตอบแทน พนง. ธ.ค.61 นางสาวอนุตตรีย ์ ทานา 9840642618 17,250.00 ฎ.143-144/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นายพิทูรย ์ ปัญญาศรี 5260195272 4,000.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นายสมพงศ ์ พรมจนัทร์ 5260045297 4,000.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาวเกษแกว้  ปวนแดง 5260059344 4,533.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางจรรยา  มีสิมมา 5260156471 4,000.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาวสิริโสภา  พทุธิศรี 5531016778 4,000.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสมพร  รุจิเลิศ 5261303419 3,500.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาวดากานดา  วงศพิ์พฒัน์ทวีป 5260464028 3,632.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาวสิริลกัษณ์  ศรีมณี 5261320968 3,500.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาวประภาศรี  ใจสุข 5260464036 3,500.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางทองสุข  ปิยะวงษ์ 5380040330 3,600.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาวค าหลา้  ปันทะรัตน์ 7860140314 3,500.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาวฐานิสสรณ์  ศรีสิงห์ชยั 5260267265 4,000.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางดวงพร  ป่ินทอง 5261219353 3,500.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นายเกรียงไกร  ปุกไชยโย 5260229835 2,400.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางอรพินท ์ สิงห์ทอง 5260558618 3,000.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาววาสนา  จนัทร์พลอย 5210083462 3,000.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์  เคหะนิด 5260575873 2,300.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาวเรณู  อุตรชยั 5261084598 4,533.00           ฎ.164/2562
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คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาววชัรา  ถาวรวิจิตร 5160262245 3,266.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาวนลพรรณ  แกว้ก๋องมา 5260234030 2,486.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาวปัทนา  ยานะแกว้ 5260249739 2,500.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นายชาญชยั  แสงกร 9818970500 3,000.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางรัชนี  ตะ๊ค  า 5261303044 4,533.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นายวินยั  ใจยา 5320004079 3,500.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นายนรเศรษฐ์  ตาค  า 4970055807 3,000.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นางสาวพิชญาภคั  โนลา 5540112962 3,000.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 ว่าท่ีร้อยตรีสายณัห์  อุ่นเรือน 5530298249 3,500.00           ฎ.164/2562
คา่เช่าบา้น เดือน ธ.ค.61 นายสมยศ  ใจหาญ 5261087821 4,159.00           ฎ.164/2562

รวมยอดโอน 1,015,022.39   


