
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นายสมบูรณ์  เรืองแกว้ 7,000.00                            xxxxxx9573 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสุนิสา  เพียรดี 2,016.00                            xxxxxx9009 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 965.00                               xxxxxx9825 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจ าเดือนเมษายน 2563

นางกนกวรรณ  ทองชู 418.86                               xxxxxx2305 รายการน าส่งเงิน กบข.ในช่วงเดือน ธ.ค.63

นางกรรณิกา  ดุลยเ์ภรี 585.51                               xxxxxx6316 รายการน าส่งเงิน กบข.ในช่วงเดือน ธ.ค.63

นางล ายอง  บรรจงเมือง 900.80                               xxxxxx7164 รายการน าส่งเงิน กบข.ในช่วงเดือน เม.ย.63

นายกฤษดา  อนุรักษ์ 1,108.37                            xxxxxx2382 รายการน าส่งเงิน กบข.ในช่วงเดือน เม.ย.63

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 600.00                               xxxxxx2129 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 600.00                               xxxxxx7189 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นายธนกฤช  ผลศิริ 600.00                               xxxxxx7200 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 552.00                               xxxxxx3334 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางสาวจิตติมา   นุ่นช่วย (ศรีสุวรรณ) 600.00                               xxxxxx2292 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นายอุดมศกัด์ิ   อกัษรน า 600.00                               xxxxxx1153 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 600.00                               xxxxxx7322 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 600.00                               xxxxxx9836 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม 600.00                               xxxxxx5154 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 600.00                               xxxxxx7996 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นายสุเทพ   หนูเสน 600.00                               xxxxxx5065 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 600.00                               xxxxxx0348 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 600.00                               xxxxxx3604 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 600.00                               xxxxxx3958 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 600.00                               xxxxxx1110 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางกฤติยา   สุขเรือง 600.00                               xxxxxx4926 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 600.00                               xxxxxx1270 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 600.00                               xxxxxx1049 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางศศิธร   บุญเกิด 600.00                               xxxxxx2399 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 600.00                               xxxxxx1274 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 600.00                               xxxxxx7060 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นายธเนศ   แซ่ด่าน 600.00                               xxxxxx0919 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 600.00                               xxxxxx7544 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางชลาลยั   เพชรรัตน 600.00                               xxxxxx3828 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 600.00                               xxxxxx2440 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 600.00                               xxxxxx8230 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 600.00                               xxxxxx1762 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางสาวภทัรวรรณ  จนัทร์กระจ่าง 600.00                               xxxxxx8101 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจ าเดอืนเมษายน 2563, รายการน าส่งเงิน กบข., คนืเงินสะสมกองทุน

ประกันสังคม ม.ีค. 63



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 600.00                               xxxxxx4597 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางสาวอุทุมภรณ์   สังขช่์วย 600.00                               xxxxxx2518 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางสาวนุสรา   คงทอง 575.00                               xxxxxx5542 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางจุรารัตน์  เกิดศิริ 600.00                               xxxxxx1459 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 552.00                               xxxxxx4754 คืนเงินสะสมกองทุนประกนัสงัคม มี.ค. 63


