
4.สรุปรายงานโบแจ้งหน้ี/ใบสำคัญ/เอกสาร 
แสดงภาระผูกพนฯ ท่ีคังโม่โด้จ่ายเงิน
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บ่ญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ ร?การฟ้าระเงิน

จำนาบส่วนลดเงินสดใ 
นสฤลเงิน ยอดดุลในลฦ*เงิน วันทีรับอ่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

220001

ใฆสำคัญ

บริษัท ลาบบาคอม จำกัด 

วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฤลเงิน
61100?12657 20/9/2018 61100^8008 119,600.00 -119,600.00 บาท 119,600.00 -119,600.00 ใใ]
61301^10213 24/9/2018 61301^8004 15,000.00 -15,000.00 บาท 15,000.00 -15,000.00 ใใ]
61100^12710 25/9/2018 6 1 1 0 0 ^ 0 0 1 ' 998,500.00 -998,500.00 บาท 998,500.00 -998,500.00 ใฟ้
61112^10092 27/9/2018 611128*8002 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ใฟ้
61100^12857 28/9/2018 611001=5012 295,000.00 -295,000.00 บาท 295,000.00 -295,000.00 ใฟ้
611001=12860 28/9/2018 61 100^3009 114,900.00 -114,900.00 บาท 114,900.00 -114,900.00 ไป่
61100^12877 28/9/2018 611001=3008 119,600.00 -119,600.00 บาท 119,600.00 -119,600.00 ไป่
61204?10623 30/9/2018 6 1 2 0 4 ^ 0 0 0 ' 3,229,000.00 -3 ,229,000.00 บาท 3,229,000.00 -3,229,000.00 ไป่

บ่ญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ

-4,921,600.00 -4,921,600.00 บาท -4,921,600.00

รธ็การฟ้าระเงิน

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน

-119,600.00

ยอดดุ*ในสกลเงิน วันทีร้บอ่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

220002 

ใบสำคัญ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน์ในสกลเงิน
613018=10219 25/9/2018 613011=0)12 3,356.59 -3,356.59 บาท 3,356.59 -3,356.59 ใใ]
611001=12803 28/9/2018 6 1 1 0 0 ? ธ 224 35,297.16 -35,297.16 บาท 35,297.16 -35,297.16 28/9/2018 ไป่

-38,653.75 -38,653.75 บาท -38,653.75 -38,653.75

บ่ฌธผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าร:ะเงิน
220004 บริษัท เอส.เค เพาเวอร์เอเบิล จำกัด

จ่านานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุ* วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุ*ในสกลเงิน วันทีรับอ่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว
612021=10347 19/9/2018 61202^3004 65,000.00 -65,000.00 บาท 65,000.00 -65,000.00 ไป ่
611001=12848 28/9/2018 611001=3014 484,000.00 -484,000.00 บาท 484,000.00 -484,000.00 ไป่

-549,000.00 -549,000.00 บาท -549,000.00 -65,000.00

ปัญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าร:ะเงิน
220005 บริษัท พ็.เอ็น.เอล.ไซน์ จ่ากัด

จ่านานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน์ ยอดดุ* วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน์ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับอ่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
611001=12707 25/9/2018 611001=8217 61,425.00 -61,425.00 บาท 61,425.00 -61,425.00 ใฟ้
611001=12742 27/9/2018 611001=8158 192,150.00 -192,150.00 บาท 192,150.00 -192,150.00 ใใ]
611001=12743 27/9/2018 6110088158 23,887.50 -23,887.50 บาท 23,887.50 -23,887.50 ใใ]
611061=11569 28/9/2018 6110688132 36,214,681.25 -36,214,681.25 บาท 36,214,681.25 ไป ่
611001=12888 28/9/2018 6110083010 6,729,006.38 -6 ,729,006.38 บาท 6,729,006.38 -6,729,006.38 ใใ]

-43,221,150.13 -43,221,150.13 บาท -43,221,150.13 -61,425.00

ปัฌฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220006 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิวเมติค

จ่านานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุ* รธิการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนึ้ในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสโเลเงิน วันทีรับอ่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
611001=12585 14/9/2018 6110083008 663,665.00 -663,665.00 บาท 663,665.00 -663,665.00 ไป ่
611001=12586 14/9/2018 6110088005 477,660.00 -477,660.00 บาท 477,660.00 -477,660.00 ไป่
611001=12587 14/9/2018 6110083003 414,560.00 -414,560.00 บาท 414,560.00 -414,560.00 ไป่
611001=12589 14/9/2018 6110085005 539,050.00 -539,050.00 บาท 539,050.00 -539,050.00 ไป ่
611001=12878 28/9/2018 6110083005 663,665.00 -663,665.00 บาท 663,665.00 -663,665.00 28/9/2018 ไป ่
611001=12880 28/9/2018 6110083005 539,050.00 -539,050.00 บาท 539,050.00 -539,050.00 28/9/2018 ไป ่
611001=12881 28/9/2018 6110085005 477,660.00 -477,660.00 บาท 477,660.00 -477,660.00 28/9/2018 ไป ่
611001=12882 28/9/2018 6110085003 414 560.00 -414,560.00 บาท 414,560.00 -414,560.00 28/9/2018 ไป ่

-4,189,870.00 -4 ,189,870.00 -4,189,870.00 -2,758,600.00บาท
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กัญริ}ผุ้จัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการคัาระเงิน

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

220007 

ใบสำคัญ

บริษัท

วันท่ี

พรหมนิมิตวคอมเพล็กฟ้ จำคัด 

ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ'ฟ้าระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนีในสกลเงิน

611001=12697 24/9/2018 611001=0015 7,880.00 -7,880.00 มาท 7,880.00 -7,880.00 ษ
-7,880.00 -7,880.00 บาท -7,880.00 -7,880.00

กัญริ)ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการคัาระเงิน
220013 บริษัท แอนริ) จำกัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจังหนี จำนวนเงินในใบแจ้งหนี ยอดดุล วิธีการคัาระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนีในสฦลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกฺลเงิน วันที่รับสวนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12696 24/9/2018 611001=3016 300,000.00 -300,000.00 บาท 300,000.00 -300,000.00 ใส่
611001=12833 28/9/2018 611001=3026 2,776,000.00 -2,776,000.00 บาท 2,776,000.00 -2,776,000.00 ใส่

-3,076,000.00 -3,076,000.00 บาท -3,076,000.00 -300,000.00

กัญป็ผุ้จัดจำหน่าย ริ!อ วิธีการคัาระเงิน

220016 บริษัท เอ็นจิเนียรง ดีไซน์ คอลคัลแตนส์ จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจังหนี จำนานเงินในใบแจ้งหนี ยอดดุล วิธีการคัาระเงิน ลกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนีในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฦลเงิน วันที่รับสวนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12866 28/9/2018 611001=8007 97,777.74 -97,777.74 บาท 97,777.74 -97,777.74 ใส่
-97,777.74 -97,777 74 บาท -9 7 ,77 774 -97,777.74

กัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการซาระเงิน

220019 ห้างหันส่านจำกัด เอส.พี.คัพพลาย โอ เอ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี จำนวนเงินในใบแจ้งหนี ยอดดุล วิธีการคัาระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนีในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611011=10097 24/9/2018 611011=5006 3,500.00 -3,500.00 บาท 3,500.00 -3,500.00 ษ
611281=10007 27/9/2018 611281=3006 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00 ใส่
611281=10008 27/9/2018 611281=5006 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใส่
611041=10363 28/9/2018 611041=5008 3,500.00 -3,500.00 มาท 3,500.00 -3,500.00 ใส่
611161=10068 28/9/2018 611161=3001 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใส่
611161=10069 28/9/2018 611161=8001 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใส่
612101=10368 28/9/2018 61210[ว5003 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ใฟ้
61128^10009 28/9/2018 611281=5006 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใส่
61128^10010 28/9/2018 611281=5006 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00 ใส่
611051=10172 28/9/2018 611051=5006 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ใส่
611041=10377 28/9/2018 611041=5006 4,500.00 -4,500.00 บาท 4,500.00 -4,500.00 ใส่
611041=10378 28/9/2018 611041=5006 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใส่
611041=10379 28/9/2018 611041=5006 3,500.00 -3,500.00 บาท 3,500.00 -3,500.00 ใฟ้
611041=10380 28/9/2018 611041=5006 3,500.00 -3,500.00 บาท 3,500.00 -3,500.00 ใส่

-42,000.00 -42,000.00 บาท -42,000.00 -3,500.00

บัญฟ้ผู้จัดจำหน่าย ริ!อ วิธีการคัาระเงิน

220021 บริษัท เดอะ ไชเอนคั แอนด' เอ็ดดฺเคคันแนล จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี จำนวนเงินในใบแจ้งหนี ยอดดุล วิธีการคัาระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนีในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันท่ีรับสวนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611271=10100 27/9/2018 611271=๐00- 2,980,000.00 -2,980,000.00 มาท 2,980,000.00 -2,980,000.00 ใส่
-2 ,980,000.00 -2,980,000.00 บาท -2 ,980,000.00 -2,980,000.00

กัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ!อ วิธีกาวคัาระเงิน

220026 ห้างหันส่วนจำกัด พะ;เขาน่าไพคา!)
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จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ่งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันน้ีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
611061=11547 27/9/2018 611061=000* 133,000.00 -133,000.00 บาท 133,000.00 -133,000.00 าฟ้

-133,000.00 -133,000.00 บาท -133,000.00 -133,000.00

บัญฟ้ผฺจ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220028 ห้างหันส่วนจ่าคัด ก็ริวิทยาภัณฑ์ 1995

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันน้ีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61100^12863 28/9/2018 611001=3002 1,199,166.67 -1 ,199,166.67 บาท 1,199,166.67 -1,199,166.67 ใใ]
61100^12886 28/9/2018 611001=3002 1,965,600.00 -1 ,965,600.00 บาท 1,965,600.00 -1,965,600.00 ใใ]

-3 ,164,766.67 -3,164,766.67 บาท -3,164,766.67 -1,199,166.67

บ่ญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220029 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันสิริ เซอร์วิส

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ ว้นัท่ี ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบ แจ้งหน้ีในสฦล เงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฦลเงิน วันน้ีวับส่วนลด วันทครบกำหนด อนุมัติแล้ว
612061=10623 10/9/2018 612061=001* 20,100.00 -20,100.00 บาท 20,100.00 -20,100.00 10/9/2018 าฟ้
611211=10285 12/9/2018 611211=001 { 14,963.20 -14,963.20 บาท 14,963.20 -14,963.20 12/9/2018 ใฟ้
611081=10156 20/9/2018 611081=000* 27,206.40 -27,206.40 บาท 27,206.40 -27,206.40 ใฟ้
611041=10349 20/9/2018 611041=000* 103,500.00 -103,500.00 บาท 103,500.00 -103,500.00 ษ
612021=10354 20/9/2018 612021=000' 6,230.00 -6,230.00 บาท 6,230.00 -6,230.00 ใใ]
611101=10252 24/9/2018 611101=000: 13,340.00 -13,340.00 บาท 13,340.00 -13,340.00 ใใ]
612011=10439 24/9/2018 612011=001: 3,450.00 -3 ,450.00 บาท 3,450.00 -3,450.00 ใฟ้
612061=10685 24/9/2018 612061=001: 37,200.00 -37,200.00 บาท 37,200.00 -37,200.00 ใฟ้
612091=10252 25/9/2018 612091=000? 2,460.00 -2 ,460.00 บาท 2,460.00 -2,460.00 ใฟ้
612201=10270 25/9/2018 612201=000- 6,610.00 -6 ,610.00 บาท 6,610.00 -6,610.00 ใฟ้
612201=10271 25/9/2018 612201=000' 8,380.00 -8,380.00 บาท 8,380.00 -8,380.00 ใใ]
612141=10230 26/9/2018 612141=000* 5,350.00 -5,350.00 บาท 5,350.00 -5,350.00 ใใ]
611041=10362 27/9/2018 611041=000* 99,390.00 -99,390.00 บาท 99,390.00 -99,390.00 ใฟ้
611031=10188 27/9/2018 611031=000* 1,700.00 -1 ,700.00 บาท 1,700.00 -1 .700 00 ใฟ้
612161=10514 27/9/2018 612161=000' 14,060.00 -14,060.00 บาท 14,060.00 -14,060.00 ใฟ้
61219^10262 27/9/2018 612191=000' 11,890.00 -11,890.00 บาท 11,890.00 -11,890.00 ใใ]
61206^10707 27/9/2018 612061=001* 20,550.00 -20,550.00 บาท 20,550.00 -20,550.00 27/9/2018 ใใ]
612061=10708 27/9/2018 612061=001: 26,610.00 -26,610.00 บาท 26,610.00 -26,610.00 27/9/2018 ใใ]
611271=10101 27/9/2018 611271=000: 18,860.00 -18,860.00 บาท 18,860.00 -18,860.00 ใใ]
612131=10256 28/9/2018 612131=000' 620.00 -620.00 บาท 620.00 -620.00 ใใ]
61212^10394 28/9/2018 612121=000: 3,040.00 -3 ,040.00 บาท 3,040.00 -3,040.00 ใใ]
611211=10321 28/9/2018 611211=0011 16,163.00 -16,163.00 บาท 16,163.00 -16,163.00 28/9/2018 ใใ]
612141=10242 28/9/2018 612141=000* 3,060.00 -3 ,060.00 บาท 3,060.00 -3,060.00 ใฟ้
612141=10243 28/9/2018 612141=000* 5,110.00 -5 ,110.00 บาท 5,110.00 -5,110.00 ใใ]
612101=10366 28/9/2018 612101=0001 2,450.00 -2 ,450.00 บาท 2,450.00 -2,450.00 ใใ]
61110^10267 28/9/2018 611101=000: 11,760.00 -11,760.00 บาท 11,760.00 -11,760.00 ใใ]
611081=10163 28/9/2018 611081=000* 3 8 ,733 20 -38,733.20 บาท 38,733.20 -38,733.20 ใฟ้
612091=10277 28/9/2018 612091=0001 4,380.00 -4,380.00 บาท 4,380.00 -4,380.00 ใฟ้
612091=10280 28/9/2018 612091=000? 4,580.00 -4,580.00 บาท 4,580.00 -4,580.00 ษ
612091=10281 28/9/2018 612091=000? 1,080.00 -1 ,080.00 บาท 1,080.00 -1,080.00 ใใ]
612181=10623 28/9/2018 612181=3000 33,157.89 -33,157.89 บาท 33,157.89 -33,157.89 ใใ]
611051=10166 28/9/2018 611051=000: 8,910.00 -8 ,910.00 บาท 8,910.00 -8,910.00 ใใ]
612181=10624 28/9/2018 612181=000: 19,760.00 -19,760.00 บาท 19,760.00 -19,760.00 ใฟ้
612071=10408 28/9/2018 612071=000: 13,810.00 -13,810.00 บาท 13,810.00 -13,810.00 ใฟ้
611271=10104 28/9/2018 611271=000: 22,510.00 -22,510.00 บาท 22,510.00 -22,510.00 ใใ]
612201=10298 28/9/2018 612201=000' 10,120.00 -10,120.00 บาท 10,120.00 -10,120.00 าฟ้
612011=10467 28/9/2018 612011=001: 3,290.00 -3 ,290.00 บาท 3,290.00 -3,290.00 ใฟ้
612111=10336 28/9/2018 612111=000' 6,270.00 -6 ,270.00 บาท 6,270.00 -6,270.00 ใฟ้
611041=10376 28/9/2018 611041=000* 68,730.00 -68,730.00 บาท 68,730.00 -68,730.00 ใฟ้
612021=10419 28/9/2018 612021=000: 6 ,1 6 0 0 0 -6 ,160.00 บาท 6,160.00 -6,160.00 ษ
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จ ังห น ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้
18)10/2018

20:34:52ธ ุรกรรผ ใบแ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ ว้นท่ี ใบแจ้-]ทน จ่านานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล รธิการร)าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในลกอเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันน้ีวับลานลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206^10773 28/9/2018 612061=000'; 53,790.00 -53,790.00 บาท 53,790.00 -53,790.00 ใใ]
61206^10774 28/9/2018 612061=0001 37,340.00 -37,340.00 บาท 37,340.00 -37,340.00 ษ
612061=10776 28/9/2018 612061=0011 15,540.00 -15,540.00 บาท 15,540.00 -15,540.00 28/9/2018 ไร]
61201^10470 28/9/2018 612011=001ะ 3,120.00 -3,120.00 บาท 3,120.00 -3,120.00 าฟ้
61201^10476 28/9/2018 6 1 201?ธ 031 4,360.00 -4,360.00 บาท 4,360.00 -4,360.00 าฟ้
61205^10250 29/9/2018 612051=000; 1,400.00 -1,400.00 บาท 1,400.00 -1,400.00 ใฟ้
61208^10309 29/9/2018 612081=000' 15,030.00 -15,030.00 บาท 15,030.00 -15,030.00 ใฟ้

-856,123.69 -856,123.69 บาท -856,123.69 -113,926.20

บัญธผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220039 บริษัท คงคา อินเตอร์-เทรด จำกัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการร)าระเงิน สก!)เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสก!)เงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีครบกาหนด อนุมัติแล้ว

61106^11457 13/9/2018 6111061=301 4,494.00 -4,494.00 บาท 4,494.00 -4,494.00 ไร]
-4,494.00 -4,494.00 บาท -4,494.00 -4,494.00

บัญฟ้ผฺจัดจ่าบน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220040 บริษัท กิบไทย จ่ากัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหน่ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุ!)เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611061=11435 10/9/2018 611061=001; 15,800.00 -15,800.00 บาท 15,800.00 -15,800.00 ไร]
61119^10025 10/9/2018 611191=000; 4,173.00 -4,173.00 บาท 4,173.00 -4,173.00 ไร]
61203^10362 13/9/2018 61203(30006 87,862.70 -87,862.70 บาท 87,862.70 -87,862.70 ไร]
61119^10035 24 /9/2018 611191=000; 74,525.50 -74,525.50 บาท 74,525.50 -74,525.50 ไร]
612091=10276 28/9/2018 612091=0001 120,651.10 -120,651.10 บาท 120,651.10 -120,651.10 ไร]
61207^10407 28/9/2018 612071=000! 5,671.00 -5,671.00 บาท 5,671.00 -5,671.00 ใฟ้
61106^11585 28/9/2018 611061=5011 19,153.00 -19,153.00 บาท 19,153.00 -19,153.00 ไร]
612061=10763 28 /9/2018 612061=5010 6,420.00 -6,420.00 บาท 6,420.00 -6,420.00 ใฟ้

-334,256.30 -334,256.30 บาท -334,256.30 -15,800.00

บัญฟ้ผฺจ้ดจ่าบน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220042 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการร)าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับล่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204^10513 11/9/2018 612041=8006 4,678.60 -4,678.60 บาท 4,678.60 -4,678.60 11/9/2018 ไร]
61211?10306 21/9/2018 612111=8000 4,734.50 -4,734.50 บาท 4,734.50 -4,734.50 21/9/2018 ไร]
611101=10253 24/9/2018 611100=3005 3,735.72 -3,735.72 บาท 3,735.72 -3,735.72 24/9/2018 ไร]
611101=10254 24/9/2018 611100=3009 2,656.20 -2,656.20 บาท 2,656.20 -2,656.20 24/9/2018 ไร]
612021=10377 27/9/2018 612021=000; 10,920.00 -10,920.00 บาท 10,920.00 -10,920.00 27/9/2018 ไร]
612041=10587 28/9/2018 61204?5003 6,579.60 -6,579.60 บาท 6,579.60 -6,579.60 28/9/2018 ไร]
61204?10588 28/9/2018 612041=5003 4,103.20 -4,103.20 บาท 4,103.20 -4,103.20 28/9/2018 ใฟ้
612041=10589 28/9/2018 612041=3004 3,425.80 -3,425.80 บาท 3,425.80 -3,425.80 28/9/2018 ใฟ้
612041=10590 28/9/2018 612041=5004 2,846.80 -2,846.80 บาท 2,846.80 -2,846.80 28/9/2018 ไร]
612041=10591 28/9/2018 612041=5004 4,205.80 -4,205.80 บาท 4,205.80 -4,205.80 28/9/2018 ใฟ้
612041=10592 28/9/2018 612041=500!: 4,279.00 -4,279.00 บาท 4,279.00 -4,279.00 28/9/2018 ใฟ้
612041=10593 28/9/2018 612041=5005 3,775.40 -3 ,775.40 บาท 3,775.40 -3,775.40 28/9/2018 ใฟ้
612041=10594 28/9/2018 612041=3005 3,499.60 -3,499.60 บาท 3,499.60 -3,499.60 28/9/2018 ใฟ้
612041=10595 28/9/2018 612041=8005 3,331.60 -3,331.60 บาท 3,331.60 -3,331.60 28/9/2018 ใฟ้
612041=10596 28/9/2018 612041=3005 4,518.80 -4,518.80 บาท 4,518.80 -4,518.80 28/9/2018 ใฟ้
611101=10269 28/9/2018 611101=3009 1,004.40 -1,004.40 บาท 1,004.40 -1,004.40 28/9/2018 ไร]
611101=10270 28/9/2018 6111๐1=3005 940.86 -940.86 บาท 940.86 -940.86 28/9/2018 ไร]
612041=10614 28/9/2018 612041=3006 2,742.20 -2,742.20 บาท 2,742.20 -2,742.20 28/9/2018 ใฟ้
612111=10325 28/9/2018 612111=3006 3 ,025.00 , -3,025.00 บาท 3,025.00 -3,025.00 28/9/2018 ไร]
612061=10785 28/9/2018 612061=3008 6,312.20 -6,312.20 บาท 6,312.20 -6,312.20 28/9/2018 ใฟ้
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จ่าผาผสํวผลดผิผสดใ

ธ ฺรกรรผใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ็ดค ้างไว ้

ใบสำคัญ าผท ใบแจ้งหผ จ่าผาผเงิผใผใบแจ้งหผึ้ ยอดดุล วิธีการ'ปาระเงิผ สกุลเงิน จ่าผาผผิผใบแจ้งหผใผลฦลเงิผ นสกุลเงิน ขอดดฺลใผลกฺลเงิผ าผทีรับส่วผลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612067=10786 28/9/2018 612067=3006 15,565.72 -15,565.72 บาท 15,565.72 -15,565.72 28/9/2018 ไป
61206^10787 28/9/2018 612067=3008 8,078.34 -8,078.34 บาท 8,078.34 -8,078.34 28/9/2018 ไป
612067=10788 28/9/2018 612067=3007 6,111.84 -6,111.84 บาท 6,111.84 -6,111.84 28/9/2018 าป
612067=10789 28/9/2018 612067=5007 5,659.82 -5,659.82 บาท 5,659.82 -5,659.82 28/9/2018 ไป
61206^10790 28/9/2018 612067=5007 3,344.29 -3,344.29 บาท 3,344.29 -3,344.29 28/9/2018 ใ,ฟ
612067=10791 28/9/2018 612067=3007 16,94201 -16,942.01 บาท 16,942.01 -16,942.01 28/9/2018 ไป
612067=10792 28/9/2018 612068=3012 1,336.97 -1,336.97 บาท 1,336.97 -1,336.97 28/9/2018 ไป
612067=10793 28/9/2018 612068=5017 1,659.04 -1,659.04 บาท 1,659.04 -1,659.04 28/9/2018 ไป
612067=10809 28/9/2018 612061=3010 1,404.38 -1,404.38 บาท 1,404.38 -1,404.38 28/9/2018 ไป

-1 41 ,4 176 9 -141,417.69 บาท -141,417.69 -141,417.69

บัญ■ธผ้จัดจ่า!งผ่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

220043 บริษัท พะเยาสยามอิเลคโทรผิด จ่ากัด
จ่าผาผส่วผลดเงิผสดใ

ใบสำคัญ วัผที ใบแจ้งหผึ๋ จ่าผาผเวิผใผใบแจ้งหผ ยอดดุล วิธีการปาระผิผ สกุลเงิน จ่าผาผเงิผ่ใบแจ้งหผึ้ใผลกฺลเงํผ นสกุลเงิน ยอดดฺลใผสกฺลเงิผ ว้ผทีรับส่าผลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611007=12572 10/9/2018 611008=001! 36,800.00 -36,800.00 บาท 36,800.00 -36,800.00 ไป
6 1 1001ว 12547 13/9/2018 611008=001! 499,750.00 -499,750.00 บาท 499,750.00 -499,750.00 ไป
612077=10362 17/9/2018 612078=3002 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 าป
612077=10364 17/9/2018 612078=3002 800.00 -800.00 บาท 800.00 -800.00 ไป
612057=10232 21/9/2018 612058=000; 4,900.00 -4,900.00 บาท 4,900.00 -4,900.00 าป
611007=12876 28/9/2018 611008=3021 100,000.00 -100,000.00 บาท 100,000.00 -100,000.00 าป
612067=10771 28/9/2018 612068=0001 11,400.00 -11,400.00 บาท 11,400.00 -11,400.00 28/9/2018 าป
612067=10779 28/9/2018 612068=000! 4,780.00 -4,780.00 บาท 4,780.00 -4,780.00 28/9/2018 ไป

-659,430.00 -659,430.00 บาท -659,430.00 -52,980.00

บัญฟ้ผ้จ้ดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการปาระเงิผ

220045 บริษัท ทวิยนต์ มาร์เก็ตติง จำกัด
จ่าผวผล่วผลดเงิผลดใ

ใบสำคัญ ว้ผที ใบแจ้งหผ จ่าผาผเงิผใผใบแจ้งหผึ๋ ยอดดุล วิธีการปาระเงิผ สกุลเงิน จ่าผาผเงิผใบแจ้งหผึ๋ใผลกลเงิผ นสกุลเงิน ยอดดฺลใผสฦลเงิผ าผทีรับส่วผลด วันที่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

612127=10357 16/9/2018 612128=000' 33,170.00 -33,170.00 บาท 33,170.00 -33,170.00 ไป
612077=10385 25/9/2018 612077=000' 8,760.00 -8,760.00 บาท 8,760.00 -8,760.00 ไป

-41,930.00 -41,930.00 บาท -41,930.00 -33,170.00

บัญ■อ ผุ้จัด จ่า หน่า ข ฟ้อ วิธีการปาร:ะเงิน

220047 บริษัท ยุเน่ียน ชายน้ี จำกัด
จ่าผวผสำผลดผิผลดใ

ใบสำคัฌ วัผที ใบแจ้งหผ จ่าผาผเงิผใผใบแจ้งทผึ้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิผ สกุลเงิน จ่าผาผเงิผใบแจ้งหผใผสกฺลเงิผ นสกุลเงิน บอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611007=12569 10/9/2018 611008=001! 3,920.00 -3,920.00 บาท 3,920.00 -3,920.00 าป
612031=10366 13/9/2018 61203(30006 40,513.00 -40,513.00 บาท 40,513.00 -40,513.00 13/9/2018 าป
612031=10376 20/9/2018 612038=000! 12,990.00 -12,990.00 บาท 12,990.00 -12,990.00 20/9/2018 ใป
611001=12698 24/9/2018 611008=001' 24,185.00 -24,185.00 บาท 24,185.00 -24,185.00 ไป
612011=10438 24/9/2018 612018=001; 18,140.00 -18,140.00 บาท 18,140.00 -18,140.00 าป
611191=10029 24/9/2018 611198=000: 4,173.00 -4,173.00 บาท 4,173.00 -4,173.00 าป
611001=12752 27/9/2018 611008=001' 7,990.00 -7,990.00 บาท 7,990.00 -7,990.00 าป
611061=11563 28/9/2018 611068=001' 3,406.00 -3,406.00 บาท 3,406.00 -3,406.00 28/9/2018 าป
612061=10719 28/9/2018 612068=001! 14,940.00 -14,940.00 บาท 14,940.00 -14,940.00 าป
612061=10731 28/9/2018 612068=000! 74,954.00 -74,954.00 บาท 74,954.00 -74,954.00 าป
612021=10409 28/9/2018 612028=000; 9.720.00 -9,720.00 บาท 9,720.00 -9,720.00 าป

-214,931.00 -214,931.00 บาท -214,931.00 -60,829.00

บัฌปผุ้จ้ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิผ
220048 บริษัท ฮอลลิวุ้ด อิผเตอร์เผฟ้ผผผล จ่ากัด
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ธ ฺรกรรผ ใบแจ ้งห น ี้ท ี่เป ็ดค ้างไว ้
, 8,10 ^ ,?

20:34:52
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน สโ!ลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในลฤลเงิน นสฦลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61210^10323 12/9/2018 61210^3002 1,177.00 -1,177.00 บาท 1,177.00 -1,177.00 12/9/2018 ใ!)
61210^10324 12/9/2018 61210^3002 3,210.00 -3,210.00 บาท 3,210.00 -3,210.00 12/9/2018 ใ!)
61210^10352 25/9/2018 61210(ว00 0 ( 11,235.00 -11,235.00 บาท 11,235.00 -11,235.00 25/9/2018 ไฟ
61210^10354 26/9/2018 61210^0005 3,103.00 -3,103.00 บาท 3,103.00 -3,103.00 26/9/2018 ใ!)

-18,725.00 -18,725.00 บาท -18,725.00 -18,725.00

บัญ!)ผุ้จัดจ่าหน่าย ทีอ วิธีการ!)าระเงิน
220049 บริษัท โกลด' พี!) เน็ตเวิร์ค จ่ากัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน สโ!ลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ีในสเๅลเงิน นสฤลเงิน บอดดลในส!!ลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแล้า
61207^10358 17/9/2018 61207? 000 ( 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใฟ
61202^10401 28/9/2018 61202130 0 0 : 33,320.00 -33,320.00 มาท 33,320.00 -33,320.00 ใ!)
61206^10780 28/9/2018 6 1 2 0 6 ^0 0 0 ! 240,080.00 -240,080.00 บาท 240,080.00 -240,080.00 ไ!)
61202^10430 28/9/2018 6 1 2 0 2 ^ 0 0 0 ' 171,400.00 -171,400.00 บาท 171,400.00 -171,400.00 ไฟ

-445,800.00 -445,800.00 บาท -445,800.00 -1,000.00

ษัญ!)ผุ้จัดจ่าหน่าย วิ)อ วิธีการ!!าระเงิน
220050 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร'ทเทอว์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวว'

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!)าระเงิน สโ!ลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในลโ!ลเงิน นสฤลเงิน ยอดดลไนสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
61202^10410 28/9/2018 6 1 2 0 2 ^0 0 0 ! 24,000.00 -24,000.00 บาท 24,000.00 -24,000.00 28/9/2018 ใ!)
61202^10413 28/9/2018 61202^000^ 256,967.00 -256,967.00 บาท 256,967.00 -256,967.00 28/9/2018 ใ!)
61202^10417 28/9/2018 6 1 2 0 2 ^0 0 0 : 28,360.00 -28,360.00 บาท 28,360.00 -28,360.00 28/9/2018 ใ!)

-309,327.00 -309,327.00 บาท -309,327.00 -309,327.00

บัญ!!ผุ้จ้ดจ่าหน่าย วิ!อ วิธีการ!)าระเงิน
220051 บริษัท อัมรินทว' เมดิคอล จำกัด

จ่านานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน ลโ!ลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ีในลโ!ลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรัมส่วนลด วันท่ีควบกำหนด จนฺม้ติแล้ว
61206^10619 10/9/2018 6 1 2 0 6 ^ 0 0 1 ะ 39,300.00 -39,300.00 บาท 39,300.00 -39,300.00 10/9/2018 ไฟ

-39,300.00 -39,300.00 บาท -39,300.00 -39,300.00

บัญ!)ผุ้จัดจ่าหน่าย วิ)อ วิธีการ!)าระเงิน
220052 ห้างห้นส่วนจ่ากัด เมรีเฟอร์นิเจอร์

จ่านานสำนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!)าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ไนสโ!ลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกาหนด อนุมัติแล้ว
61206^10778 28/9/2018 6 1 2 0 6 ? 0 0 1 ‘ 73,900.00 -73,900.00 บาท 73,900.00 -73,900.00 ใ!)
61206^10781 28/9/2018 61206เะ,0 0 0 ! 347,050.00 -347,050.00 บาท 347,050.00 -347,050.00 ใ!)

-420,950.00 -420,950.00 บาท -420,950.00 -73,900.00

บัญ!)ผุ้จัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการ!!าระเงิน
220055 ห้างห้นส่วนจำกัด เด่นห้าธโตรเลยม

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!)าระเงิน สโ!ลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสโ!ลเงิน นสกุลเงิน ยอดดล'ในสโ!ลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
61301^10226 28/9/2018 61301^0005 15,569.00 -15,569.00 บาท 15,569.00 -15,569.00 ใ!)

-15,569.00 -15,569.00 บาท -15,569.00 -15,569.00

บัญ!)ผฺจัดจ่าหน่าย วิ)อ วิธีการ!)าระเงิน
220062 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอวด เมดิก

จ่านานสำนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดด.ลในสโ!ลเงิน วันทีรัมส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
61119^10019 10/9/2018 6 1 1 1 9 ^0 0 0 ; 1,393.14 -1,393.14 บาท 1,393.14 -1,393.14 10/9/2018 ไ!)
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จำนวนส่วแลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน่ จำนวน!งินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิชิการช่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61119^10020 10/9/2018 61 11 9 ? 0 0 0 ; 5,724.50 -5,724.50 บาท 5,724.50 -5,724.50 10/9/2018 ใ!)'
61119^10023 10/9/2018 61119?000ะ 6,820.18 -6,820.18 บาท 6,820.18 -6,820.18 10/9/2018 ใ!!
6 1 203เะ310381 25/9/2018 6120300008 14,712.50 -14,712.50 บาท 14,712.50 -14,712.50 25/9/2018 ไฟ

-28,650.32 -28,650.32 บาท -28,650.32 -28,650.32

บัญช่ผฺจัดจำหน่าย ช่อ วิธีการช่าระเงิน

220064 ห้างหันส่วนจำกัด บางกอก ไชแอนติท็เค ช่ฟพลาย
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ้ จำนวน!งินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิชิการช่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

60106^10885 3/7/2017 60 10 6 ? 0 0 0 ! 49 ,960.00 -49,960.00 บาท 49,960.00 -49,960.00 3/7/2017 ใช่
61209^10232 12/9/2018 61 20 9 ? 0 0 0 ! 16,362.00 -16,362.00 บาท 16,362.00 -16,362.00 ไฟ

-66,322.00 -66,322.00 บาท -66,322.00 -49,960.00

บัญช่ผฺจัดจำหน่าย ช่อ วิธีการ!!าระเงิน

220072 ห้างหันส่วนจำกัด ส.เริองโรจน์สวะบฺริ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จำนาน!งินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิชิการช่าระ!งิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทรับสวนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61209^10284 28/9/2018 61209^8002 12,732.00 -12,732.00 บาท 12,732.00 -12,732.00 28/9/2018 ใช่
61127^10111 28/9/2018 61127^8005 3,348.00 -3,348.00 บาท 3,348.00 -3,348.00 28/9/2018 ไฟ

-16,080.00 -16,080.00 บาท -16,080.00 -16,080.00

บัญช่ผ้จัดจำหน่าย ช่อ วิธีการช่าร:ะเงิน

220073 บริษัท ทีทีเค ชาย!อนช่ จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ ว้น่ที่ ใบแจ้งหนี้ จำนาน!งินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิชิการช่าระผิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท1ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

61106? !1496 20/9/2018 6110680012 3,750.00 -3,750.00 บาท 3,750.00 -3,750.00 20/9/2018 ใช่
-3,750.00 -3,750.00 บาท -3,750.00 -3,750.00

บัณช่ผุ้จัดจำหน่าย ช่อ วิธีการช่าร:ะเงิน

220074 บริษัท ติ!ค!อ๓ อช (ประ!ทคไทย) จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินลดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61218^10567 13/9/2018 6121880002 218,612.00 -218,612.00 บาท 218,612.00 -218,612.00 ใช่
61218^10568 13/9/2018 6121880002 21,271.52 -21,271.52 บาท 21,271.52 -21,271.52 ใช่
61207"โ3!๐365 17/9/2018 6120788001 6,420.00 -6,420.00 บาท 6,420.00 -6,420.00 ไฟ
61218^10638 28/9/2018 612188000^ 36,900.00 -36,900.00 บาท 36,900.00 -36,900.00 28/9/2018 ใช่

-283,203.52 -283,203.52 บาท -283,203.52 -255,512.00

บัญ1ป็ผัจัดจำหน่าย ช่อ วิธีการ!!าร:ะเงิน

220083 ห้างหันส่วนจำกัด ศิวิป็ญญา เทวดดึ้ง
จำนวนส่วนลดเงินสดไ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนั๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล วิธีการ!!าวะผิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

61202^10411 28/9/2018 6 1 2028 000 ! 347,438.00 -347,438.00 บาท 347,438.00 -347,438.00 28/9/2018 ใช่
-347,438.00 -347,438.00 บาท -347,438.00 -347,438.00

บ้ญช่ผ้จํดจำหน่าย ช่อ วิธีการช่าระเงิน

220089 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน่ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนึในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันท่ีรับสวนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61218^10578 13/9/2018 61 21 8 8 0 0 0 ! 116,140.50 -116,140.50 บาท 116,140.50 -116,140.50 13/9/2018 ใช่
-116 140.50 -116 140.50 บาท -116 140.50 -116 140.50

18110/2018
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บ ัญ ร ิ) ผ ฺจ ัด จ ำ ห น ่า ย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
220104

ใบสำคัญ

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ฟ้ฟพลาย จำกัด 

วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
611201=10016 28/8/2018 611201=000' 37,417.90 -37,417.90 บาท 37,417.90 -37,417.90 28/8/2018 ไร]
612031=10352 13/9/2018 612031=000: 5,050.40 -5,050.40 บาท 5,050.40 -5,050.40 ไร]
612031=10378 20/9/2018 612031=0005 4,920.00 -4,920.00 บาท 4,920.00 -4,920.00 20/9/2018 ใร]
611191=10033 24/9/2018 611191=000: 23,625.60 -23,625.60 บาท 23,625.60 -23,625.60 ใร]
611191=10040 28/9/2018 611191=000: 10,111.50 -10,111.50 บาท 10,111.50 -10,111.50 ใร]

-81,125.40 -81,125.40 บาท -81,125.40 -42,337.90

บัญริ!ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
220109 บริษัท แบงเทรดดง 1992 จำกัด

จำนวนส่วน!)ดเงินสดใ
ใบ ล่าคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสก!)เงิน นสกุลเงิน ยอดด,ลในลกฺสเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
612011=10417 10/9/2018 612011=001: 8,861.00 -8,861.00 บาท 8,861.00 -8,861.00 10/9/2018 ใร]

-8,861.00 -8,861.00 บาท -8,861.00 -8,861.00

บัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
220121 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณมณี

จำนวนส่วนสดเงินลดใ
ใบสำคัญ วินัท่ี ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ีในสเๅลเงิน นสกุลเงิน ขอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนสด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว
612061=10632 13/9/2018 612061=3000 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 ษ
612061=10633 13/9/2018 612061=3000 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 ใร]
612061=10634 13/9/2018 612061=8000 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 าฟ้
612061=10635 13/9/2018 612061=5000 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 ใร]
612061=10636 13/9/2018 612061=5000 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 ใฟ้
612061=10637 13/9/2018 612061=3000 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 ใร]
612061=10638 13/9/2018 612061=8000 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 ใร]
612061=10639 13/9/2018 612061=3000 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 ใร]
612061=10640 13/9/2018 612061=5000 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000,00 าฟ้
612061=10650 15/9/2018 612061=3000 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 าฟ้
612061=10667 20/9/2018 612061=3000 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 าฟ้
611271=10097 24/9/2018 611271=5001 30,900.00 -30,900.00 บาท 30,900.00 -30,900.00 ใร]
611001=12722 25/9/2018 611001=5001 414,990.00 -414,990.00 บาท 414,990.00 -414,990.00 าฟ้
611001=12807 28/9/2018 611001=5001 10 4 ,40 000 -104,400.00 บาท 104,400.00 -104,400.00 ใร]
611001=12865 28/9/2018 611001=3001 414,990 00 -414,990.00 บาท 414,990.00 -414,990.00 ใฟ้
611001=12867 28/9/2018 611001=5001 198,000.00 -198,000.00 บาท 198,000.00 -198,000.00 ใร]
611001=12874 28/9/2018 611001=8001 33,250.00 -33,250.00 บาท 33,250.00 -33,250.00 ษ
612061=10808 28/9/2018 612061=5000 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 28/9/2018 ษ
613011=10235 30/9/2018 613011=5001 30,833.33 -30,833.33 บาท 30,833.33 -30,833.33 ษ

-1,647,363.33 -1,647,363.33 บาท -1,647,363.33 -70,000.00

บัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
220129 บริษัท ที.แมน ฟาร่มา จำกัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันิท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนี้ในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว
612061=10641 13/9/2018 612061=001: 25,000.00 -25,000.00 บาท 25,000.00 -25,000.00 13/9/2018 าฟ้
612061=10656 19/9/2018 612061=001! 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 19/9/2018 ใฟ้

-55,000.00 -55,000.00 บาท -55,000.00 -55,000.00

บัญริ)ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าร:ะเงิน220131 ห้างหันส่วนจำกัด ที.ริ!.ลถาพร กร๊ป
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ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี จ่านวนเงินในใบแจ้งหนี ยอดดุล วิธีการใ!าระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนีในสฦลเงิน แสฦลผิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับฝานลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61106^11495 20/9/2018 6 1 1 0 6 ? 0 0 0 ! 46,576.03 -46,576.03 บาท 46,576.03 -46,576.03 ใอํ

-46,576.03 -46,576.03 บาท -46,576.03 -46,576.03

บัญใ)ผฺจ้ดจ่าหน่าย ใเอ วิธีการใ!าระเงิน
220138 บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทคไทย) จ่าคัด

จ่านานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี ยอดดุล วิธีการใ]าระเงิน ฝืเๅลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนีในฝืกฺลเงิน แสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน ว้นทีรับฝานลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว
611061=11482 19/9/2018 611069ร007 6,420.00 -6,420.00 บาท 6,420.00 -6,420.00 19/9/2018 ใร]
61106^11483 19/9/2018 61106^3010 6,420.00 -6,420.00 บาท 6,420.00 -6,420.00 19/9/2018 ใร]
61110^10255 24/9/2018 6 1 110?ร009 15,500.00 -15,500.00 บาท 15,500.00 -15,500.00 24/9/2018 าอํ
61110โ-,10271 28/9/2018 61110^3009 15,500.00 -15,500.00 บาท 15,500.00 -15,500.00 28/9/2018 ษ
61106? !1577 28/9/2018 61106^5011 6,420.00 -6,420.00 บาท 6,420.00 -6,420.00 28/9/2018 ใอํ
61106^11578 28/9/2018 61106^5006 6,420.00 -6,420.00 บาท 6,420.00 -6,420.00 28/9/2018 ใใ!
611061=11580 28/9/2018 61106^5006 6,420.00 -6,420.00 บาท 6,420.00 -6,420.00 28/9/2018 ไร]
6 1 106?11581 28/9/2018 6 1 106?8008 6,420.00 -6,420.00 บาท 6,420.00 -6,420.00 28/9/2018 ษ
61106^11582 28/9/2018 61106?8008 6,420.00 -6,420.00 บาท 6,420.00 -6,420.00 28/9/2018 ษ
61106? !1583 28/9/2018 611061=5008 6,420.00 -6,420.00 บาท 6,420.00 -6,420.00 28/9/2018 ษ
61106^11584 28/9/2018 611061=5006 6,420.00 -6,420.00 บาท 6,420.00 -6,420.00 28/9/2018 ไร]
61106^11600 28/9/2018 611061=5006 6,420.00 -6,420.00 บาท 6,420.00 -6,420.00 28/9/2018 น

-95,200.00 -95,200.00 บาท -95,200.00 -95,200.00

บัญใ!ผุ้จัดจ่าหน่าย ใ!อ วิธีการ'อำระเงิน
220143 บริษัท เอ.เอ็น.บิ.ลาบอราตอร (อำนายเภสัช) จ่าคัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันิท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินไนไบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการใ!าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนีในลกลเงิน แสกุลเงิแ ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับฝานลด วันท1ครบกาหนด อนุมัติแล้ว
61119^10027 19/9/2018 611191=000' 14,500.00 -14,500.00 บาท 14,500.00 -14,500.00 ใใ)
61206^10658 19/9/2018 612061=0012 2,900.00 -2,900.00 บาท 2,900.00 -2,900.00 ไร]
61206^10684 24/9/2018 612061=001; 9,850.00 -9,850.00 บาท 9,850.00 -9,850.00 ไร]
61206^10775 28/9/2018 612061=000! 11,128.00 -11,128.00 บาท 11,128.00 -11,128.00 ษ

-38,378.00 -38,378.00 บาท -38,378.00 -14,500.00

บัญใ!ผฺจ้ดจ่าหน่าย ใ)อ วิธีการอำระเงิน
220152 บริษัท บางกอกดรัก จำกัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี ยอดดุล วิธีการใ!าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนีในสโเลเงิน แสกุลเงิแ ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับฝานลด วันท่ีครบกาหนด อนุมัติแล้ว
61206^10657 19/9/2018 612061=00น 3,728.00 -3,728.00 บาท 3,728.00 -3,728.00 19/9/2018 ใใ!

-3,728.00 -3,728.00 บาท -3,728.00 -3,728.00

บัญใ]ผฺจัดจ่าหน่าย ใ)อ วิธีการอำระเงิน
220156 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เจ ที มาว์เก็ตติง

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี ยอดดุล วิธีการใ!าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนีในลฦลเงิน แสกุลเงิแ ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับฝานลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61110^10238 12/9/2018 611101=5006 130,000.00 -130,000.00 บาท 130,000.00 -130,000.00 าอํ
61110^10263 26/9/2018 611101=5010 56,710.00 -56,710.00 บาท 56,710.00 -56,710.00 ไร]

-186,710.00 -186,710.00 บาท -186,710.00 -130,000.00

บัญอํผฺจ้ดจ่าหน่าย ใ)อ วิธีกาวอำระเงิน
220164 บริษัท ที.โอ.เคมิคอลส์ (1979) จ่าคัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ ว้นัท่ี ใบแจ้งหนี จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวใ)าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนีในสกฺลเงิน แสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีวับฝานลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61106?11231 2/8/2018 611061=0002 15,025.00 -15,025.00 บาท 15,025.00 -15,025.00 2/8/2018 ไอํ
61206^10541 10/8/2018 612061=001' 7,560.00 -7,560.00 บาท 7,560.00 -7,560.00 10/8/2018 ใใ)
612061^10616 4/9/2018 612061=001: 13,230.00 -13,230.00 บาท 13,230.00 -13,230.00 4/9/2018 ใใ)
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บ้ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ท่ีอ

-35,815.00 -35,815.00 บาท

วิธีการปาระเงิน

-35,815.00

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสฤลเงิน

-35,815.00

บอดดฺลในสกล!งิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแลัา

220185 

ใมสำคัญ

มร!?ท พิษณฺใลก ไอทิ ริ!ต จำคัด 

วันที ใบแจ้งหน จ่าแวนผิน'ใน'ใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการ'!!าวะ!งิน ลกล!งิน จำนวน!งินใบแจ้งหนในลกฺลเงิน
612041=10370 13/7/2018 612041=8001 53,820.00 -53,820.00 บาท 53,820.00 -53,820.00 ษ
61204^10371 13/7/2018 612041=8001 53,820.00 -53,820.00 บาท 53,820.00 -53,820.00 ษ
611131=1๐034 8/9/2018 61 11 3 ? 0 0 0 ( 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ษ
61216^10460 8/9/2018 6 1 2 1 6 ^๐ 0 0 ! 29,100.00 -29,100.00 บาท 29,100.00 -29,100.00 ไร)
61206^10622 10/9/2018 612061=001! 73,310.00 -73,310.00 บาท 73,310.00 -73,310.00 ไร)
61112^10074 10/9/2018 611121=000' 4,470.00 -4,470.00 บาท 4,470.00 -4,470.00 ไร)
61104^10322 10/9/2018 611041=000! 47,990.00 -47,990.00 บาท 47,990.00 -47,990.00 ษ
61104^10323 10/9/2018 611041=000! 15,900.00 -15,900.00 บาท 15,900.00 -15,900.00 ใป
61100^12513 10/9/2018 611001=001! 36,390.00 -36,390.00 บาท 36,390.00 -36,390.00 ษ
61104^10324 10/9/2018 611041=000^ 4,300.00 -4,300.00 บาท 4,300.00 -4,300.00 ษ
61110^10226 10/9/2018 611101=000! 42,738.00 -42,738.00 บาท 42,738.00 -42,738.00 ษ
61126^10015 11/9/2018 611261=000! 29,980.00 -29,980.00 บาท 29,980.00 -29,980.00 ษ
61123^10066 11/9/2018 611231=000' 23,400.00 -23,400.00 บาท 23,400.00 -23,400.00 ษ
61204^10492 11/9/2018 612041=3001 53,820.00 -53,820.00 บาท 53,820.00 -53,820.00 าฟ้
61212^10348 11/9/2018 61212^3002 13,280.00 -13,280.00 บาท 13,280.00 -13,280.00 ษ
611101=10240 12/9/2018 611101=3008 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 าร)
611121=10085 16/9/2018 611121=000' 1,100.00 -1,100.00 บาท 1,100.00 -1,100.00 าฟ้
61112^10086 16/9/2018 611121=000' 68,900.00 -68,900.00 บาท 68,900.00 -68,900.00 ษ
611261=10018 17/9/2018 611261=000! 8,370.00 -8,370.00 บาท 8,370.00 -8,370.00 าฟ้
61126^10019 17/9/2018 611261=000! 19,800.00 -19,800.00 บาท 19,800.00 -19,800.00 ษ
612121=10361 17/9/2018 612121=000! 29,185.00 -29,185.00 บาท 29,185.00 -29,185.00 ใป
612061=10659 19/9/2018 612061=001! 5,760.00 -5,760.00 บาท 5,760.00 -5,760.00 าร)
612111=10304 20/9/2018 612111=000' 7,200.00 -7,200.00 บาท 7,200.00 -7,200.00 ใร)
611121=10087 20/9/2018 611121=000' 48,870.00 -48,870.00 บาท 48,870.00 -48,870.00 ไร)
611121=10091 24/9/2018 611121=000' 15,510.00 -15,510.00 บาท 15,510.00 -15,510.00 ษ
611061=11541 25/9/2018 611061=5130 33,000.00 -33,000.00 บาท 33,000.00 -33,000.00 าร)
611111=10135 26/9/2018 6 1 1 1 1 5 0 0 0 ! 98,500.00 -98,500.00 บาท 98,500.00 -98,500.00 ใป
611121=10111 28/9/2018 6 1 1 1 2 5 0 0 0 ' 10,896.00 -10,896.00 บาท 10,896.00 -10,896.00 าร)
612041=10616 28/9/2018 6120455001 53,820.00 -53,820.00 บาท 53,820.00 -53,820.00 ษ
612041=10465 31/8/2018 6120453001 53,820.00 -53,820.00 บาท 53,820.00 -53,820.00 ใร)

-948,549.00 -948,549.00 บาท -948,549.00 -53,820.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการ!!าระผิน
220195 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิง

จ่านานส่วนลด!งินลดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนึ้ จำนวน!งินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการร)าวะเงิน สโ!ลผํน จำนวนเงินใบแจ้งหนในลโ!ล!งิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสโ!ลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61203^10356 13/9/2018 6 1 2 0 3 5 0 0 0 ! 24,650.00 -24,650.00 บาท 24,650.00 -24,650.00 13/9/2018 ษ
612071=10356 17/9/2018 6 1 2 0 7 5 0 0 0 ! 4,890.00 -4,890.00 บาท 4,890.00 -4,890.00 17/9/2018 ใร)

-29,540.00 -29,540.00 บาท -29,540.00 -29,540.00

บ่ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการร!าระเงิน
220198 บริษัท 1ฟ้ยงใหม่ แจนิโท!ร็ยล ฟ้เ*เทลาบ จ่ากัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วํนัที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการร!าระ!งิน ส!!ล!งิน จำนวนเงินใบแจ้งหฟ้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสโ!ลผิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
611031=10186 27/9/2018 6 1 1 0 3 5 0 0 0 ! 92,545.72 -92,545.72 บาท 92,545.72 -92,545.72 าฟ้

-92,545.72 -92,545.72 บาท -92,545.72 -92,545.72

ปัญธผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการร!าระ!งิน220201 บริษัท พี.บี.ฟอร์ บฺคส่ (ปทุมธานี) จำกัด



มหาวิทยาลัยพะเยา
, 8̂

20:34:52ธ ุรกรรผใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ใบสำคัญ วันท่ี ใบ!!จ้งหม จำมาม!งิมใมใบแจ้งหมึ้ ยอดดุล วิธีการปาระ!งิม สกุลเงิน
จำมามส่วมลด!งิมสดใ 

จำมาม!ไม่ใบแจ้งหมใมลกล!ไม นสกล!ไม ยอดดลใมสกล!ไม ามทีรับล่ามลด วันท่ีควบกำหนด อมฺผัดิแจ้า
611061=11540 25/9/2018 61106??127 52,914.00 -52,914.00 บาท 52,914.00 -52,914.00 าป

-52,914.00 -52,914.00 บาท -52,914.00 -52,914.00

บัญริ)ผฺจัดขำVIบ่าย ริ)อ วิธีการปาระ!งิม
220202 บริษัท แกมมาโก้ (ป-!ะ!ทศไทย) จำกัด

จำมวมล่ามลด!ไมลดใ
ใบสำคัญ ว้นท่ี ใบแจ้งหม จำมาม!งิมใมใบแจ้งหมึ๋ ยอดดุล วิธีการปาระ!งิม สกุลเงิน จำมาม!ไผใบแจ้งหมืใมสกล!ไม นสกุลเงิน ยอดดฺลใมสฦล!ไม ามทรับล่ามลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
611061=11490 20/9/2018 611061=001' 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ใ,ป
61203?10379 20/9/2018 612031=0002 99,995.00 -99,995.00 บาท 99,995.00 -99,995.00 าป

-107,495.00 -107,495.00 บาท -107,495.00 -7,500.00

มัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการปาระ!งิม
220203 บริษัท โตโยต้าพะ!บา (1994) ผุ้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

จำมวมสำมลด!ไมสดใ
ใบสำคัญ วินท่ี ใบแจ้งหม จำมาม!ไมใมใบแจ้งหมั๋ ยอดดุล วิธีการปาระเงิม สกุลเงิน จำมาม!ไมใบ!เจ้งหมใมสกล!ไม นสกุลเงิน ยอดดลใมสฦล!ไม ามทีรับล่ามลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
61206^10727 28/9/2018 612061=501!: 27,581.39 -27,581.39 บาท 27,581.39 -27,581.39 28/9/2018 ษ

-27,581.39 -27,581.39 บาท -27,581.39 -27,581.39

บ่'ญริ)ผุ้จ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการปาระ!งิม
220209 บริษัท ไทยกัอส จำกัด

จำผามสำมลด!ไมสดใ
ใบสำคัญ วันิท่ี ใบ!เจ้งหม จำมาม!ไมใมใบแจ้งหม ยอดดุล วิธีการปาระ!งิม สกุลเงิน จำมาม!ไมใบแจ้งหมใมลกฺล!ไม นสกุลเงิน ยอดดลใมสกล!ไม ว้มทีรับล่ามลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
61106? !1405 4/9/2018 6 1 106?000ร ิ 15,080.00 -15,080.00 บาท 15,080.00 -15,080.00 4/9/2018 ใป

-15,080.00 -15,080.00 บาท -15,080.00 -15,080.00

ปัญริ!ผุ้จ้ดจำหน่าย ริเอ วิธีการฟ้าระเงิม
220227 บริษัท สำนักพิมฬวิญฌซุน จำกัด

จำมวมส่ามลด!ไมสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหม จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระ!งิม สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกลเงิน ยอดดลใมสกล!ไม วัมทีรับล่ามลด วันที่ครบกำหนด อนมัติแล้ว
61205^10230 19/9/2018 61205?000ง ์ 35,337.00 -35,337.00 บาท 35,337.00 -35,337.00 19/9/2018 าป

-35,337.00 -35,337.00 บาท -35,337.00 -35,337.00

บัญ'อผุ้จ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิม
220233 บริษัท ธมโม!วทีฟ ไซ!อมป จำกัด

จำมวมสำมลด!ไมสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหม จำมาม!งิมใมใบแจ้งหมึ้ ยอดดุล วิธีการปาระ!งิม สกุลเงิน จำมาม!ไมใบแจ้งหมใมสฦล!ไม นสกุลเงิน ยอดดฺลใมลกฺล!ไม ามทรับล่ามลด วันท่ีควบกาหนด อนุมัติแล้ว
612141=10177 12/9/2018 612141=8002 23,000.00 -23,000.00 บาท 23,000.00 -23,000.00 าป
611061=11491 20/9/2018 6 1 106?000^ 60,700.00 -60,700.00 บาท 60,700.00 -60,700.00 ใฟ
611061=11492 20/9/2018 6 1 106?000^ 322,500.00 -322,500.00 บาท 322,500.00 -322,500.00 าป

-406,200.00 -406,200.00 บาท -406,200.00 -23,000.00

ปัญริ)ผุจ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิม
220237 บริษัท เมท!ล่อร'-โท!ลโด (ประเทศไทย) จำกัด

จำมวมล่ามลด!ไมสดใ
ใบสำคัญ วันิท่ี ใบแจ้งหนี้ จำมาม!ไมใมใมแจ้งหมึ๋ ยอดดุล วิธีการปาระเงิม สกุลเงิน จำมาม!ไมใบแจ้งหมใมสกล!ไม นสกุลเงิน ยอดดลใมสกล!ไม วัมทีรับล่ามลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
612061=10729 28/9/2018 61206?ร010 7,383.00 -7,383.00 บาท 7,383.00 -7,383.00 าป

-7,383.00 -7,383.00 บาท -7,383.00 -7,383.00

บ ั ญ ฟ ื ผ ฺ จ ้ ด จ ำ ห น ่ า ย ใเอ วิ ธี การใ!าระเงิน
220240 บริษัท แป1ป็ฟิค ไซเอ็น1ฟ้ จำกัด
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จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการทีาระเงิน สเๅลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611201=10020 10/9/2018 6 1 1 2 0 ^ 0 0 0 ' 11,770.00 -11,770.00 บาท 11,770.00 -11,770.00 ษ
611191=10021 10/9/2018 611191=000; 21,905.04 -21,905.04 บาท 21,905.04 -21,905.04 าป
612031=10365 13/9/2018 612031=0001 20,264.73 -20,264.73 บาท 20,264.73 -20,264.73 13/9/2018 ไฟ
612031=10367 14/9/2018 6 1 2 0 3 ^ 0 0 0 ! 17,922.50 -17,922.50 บาท 17,922.50 -17,922.50 14/9/2018 ไร]
611191=10031 24/9/2018 6 1 1 1 9 ^๐ 0 0 ; 21,917.88 -21,917.88 บาท 21,917.88 -21,917.88 าป

-93,780.15 -93,780.15 บาท -93,780.15 -49,957.23

บัญทีผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิน

220250 บริษัท ฑาวาไซแอนติฟิค จ่าคัด
จ่านานสำนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนื จ่านานเงินไนใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการทีาระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดล'ในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612141=10155 30/8/2018 612141=3002 49,862.00 -49,862.00 บาท 49,862.00 -49,862.00 ษ
-49,862.00 -49,862.00 บาท -49,862.00 -49,862.00

บัญทีผ้จ้ดจ่าหน่าย ริ!อ วิธีการปาระเงิน

220279 บริษัท เอเทีย บํคส จ่าคัด
จ่านานส่วนลดเงินลดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการทีาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12315 20/8/2018 611001=000; 31,225.00 -31,225.00 บาท 31,225.00 -31,225.00 20/8/2018 ษ
-31,225.00 -31,225.00 บาท -31,225.00 -31,225.00

บัญทีผฺจ้ดจ่าหน่าย ริ!อ วิธีการปาระเงิน

220287 บริษัท เทียงใหม่ วิเอ็ผ จ่าคัด
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการทีาระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ไนสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในลกฺลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612031=10377 20/9/2018 61203|ว0008 2,554.00 -2,554.00 บาท 2,554.00 -2,554.00 ไร]
611191=10030 24/9/2018 611191=000: 75,808.00 -75,808.00 บาท 75,808.00 -75,808.00 ไร]
611191=10037 24/9/2018 611191=000* 80,846.00 -80,846.00 บาท 80,846.00 -80,846.00 ไร]
611191=10041 28/9/2018 611191=000: 90,778.00 -90,778.00 บาท 90,778.00 -90,778.00 ไร]

-249,986.00 -249,986.00 บาท -249,986.00 -2,554.00

มัญทีผ้จัดจ่าหน่าย ริ! อ วิธีการปาระเงิน

220288 บริษัท ไออาร์ที เทคโนโลยีส' จ่าคัด
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการใ]าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612101=10318 12/9/2018 612101=0001 55,000.00 -55,000.00 บาท 55,000.00 -55,000.00 าป
-55,000.00 -55,000.00 บาท -55,000.00 -55,000.00

บัญทีผัจัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการปาระเงิน

220299 บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จ่าคัด
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการทีาระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612071=10334 12/9/2018 612071=3001 37,583.75 -37,583.75 บาท 37,583.75 -37,583.75 12/9/2018 ใร]
-37,583.75 -37,583.75 บาท -37,583.75 -37,583.75

บัญทีผ้จัดจ่าหน่าย ใ!เอ วิธีการปาระเงิน

220301 บริษัท มาสฺ จำกัด
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการปาระเงิน สเๅลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีควบกาหนด อนุมัติแล้ว

612061=10543 10/8/2018 612061=001; 2,300.00 -2,300.00 บาท 2,300.00 -2,300.00 10/8/2018 ไร]
612061=10614 3/9/2018 612061=001* 2,300.00 -2,300.00 บาท 2,300.00 -2,300.00 3/9/2018 ใป

-4.600.00 -4.600.00 บาท -4.600.00 -4,600.00
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บ่ญริ)ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิน
220316 บริษัท เมติทอป จำกัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการใ]าระเงิน สกอเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน บอดตฺลในลฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วใ4ทควบกาหนด อนุมัติแล้ว
611191=10024 10/9/2018 611191=๐00: 95,230.00 -95,230.00 บาท 95,230.00 -95,230.00 ใใ]
611001=12815 28/9/2018 611001=001: 361,874.00 -361,874.00 บาท 361,874.00 -361,874.00 ใใ]
611191=10043 28/9/2018 611191=000; 8,560.00 -8,560.00 บาท 8,560.00 -8,560.00 ใใ]

-465,664.00 -465,664.00 มาท -465,664.00 -95,230.00

ปัญธผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิน
220350 บริษัท อินโนเวต็ฟ เอิกเพอริ!มนต์ จำคัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สฤลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฦสเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วนทครบกำหนด อนุมัติแล้ว
612021=10424 28/9/2018 612021=000' 150,071.00 -150,071.00 บาท 150,071.00 -150,071.00 28/9/2018 ใใ]

-150,071.00 -150,071.00 บาท -150,071.00 -150,071.0๐

บ่ญริ)ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิน
220380 ห้างหันสำนจำกัด จรัสริ)'ย แมช ริ)นเนอรี

จำนวนส่วนลดเงินลดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สฤลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วนที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
612071=10428 28/9/2018 612071=3000 28,300.00 -28,300.00 บาท 28,300.00 -28,300.00 28/9/2018 ใใ]

-28,300.00 -28,300.00 บาท -28,300.00 -28,300.00

บัญริ!ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิน
220387 ห้างหันส่วนจำกัด กวัานพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สเๅลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
611001=12808 28/9/2018 611001=3001 52,590.00 -52,590.00 บาท 52,590.00 -52,590.00 ษ
612081=10331 28/9/2018 612081=3002 14,110.00 -14,110.00 บาท 14,110.00 -14,110.00 ษ
602081=10335 28/9/2018 602080=3002 18,590.00 -18,590.00 บาท 18,590.00 -18,590.00 ใป

-85,290.00 -85^290.00 บาท -85,290.00 -52,590.00

บ่'ญริ!ผฺจ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวปาระเงิน
220401 บริษัท เอทีอ็ พล้ส (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ขอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกาหนด อนุมัติแล้ว
611111=10118 12/9/2018 611111=000: 250,000.00 -250,000.00 บาท 250,000.00 -250,000.00 ใใ]

-250,000.00 -250,000.00 บาท -250,000.00 -250,000.00

บัญริ)ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิน
220406 ห้างหุ้นส่วนจำคัด แพร่ไทขอุดสานการพิมพ์

จำนวนส่วนลดเงินลดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว
612091=10233 12/9/2018 612091=3002 23,400.00 -23,400.00 บาท 23,400.00 -23,400.00 ใใ]

-23,400.00 -23,400.00 บาท -23,400.00 -23,400.00

ปัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวปาวะเงิน
220407 บริษัท ไชแอนติสด แอนด' ค็อน'ป'ลท' จำกัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺล'ในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว
612021=10346 19/9/2018 612021=3004 32,100.00 -32,100.00 มาท 32,100.00 -32,100.00 ใใ]
612021=10378 27/9/2018 612021=3004 28,000.00 -28,000.00 บาท 28,000.00 -28,000.00 ษ
612021=10421 28/9/2018 612021=5002 53,010.00 -53,010.00 บาท 53,010.00 -53,010.00 นิ
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-113,110.00 -113,110.00 บาท -113,110.00 -32,100.00

บัญป็ผุอ้ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220408 บริษัท ฟ้ทิฟ้ ผิวสิค เอ้าสํ จ่าคัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีกาวฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61216^10434 2/9/2018 612161=5002 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ใฟ้
61216^10435 2/9/2018 612161=000? 25,000.00 -25,000.00 บาท 25,000.00 -25,000.00 ใร]
61216^10484 14/9/2018 612161=000! 300,000.00 -300,000.00 มาท 300,000.00 -300,000.00 ใร]

-331,000.00 -331,000.00 บาท -331,000.00 -6,000.00

ยัญ■ฮผู้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220409 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอริสํ จ่าคัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแอ้งหนึ๋ จ่านานเงินในใบแอ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฤลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน!นสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612061=10544 10/8/2018 612061=001: 7,000.00 -7,000.00 บาท 7,000.00 -7,000.00 ใร]
61206^10554 10/8/2018 612061=001' 11,280.00 -11,280.00 บาท 11,280.00 -11,280.00 ใฟ้
612061=10613 3/9/2018 612061=001! 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใฟ้

-23,280.00 -23,280.00 บาท -23,280.00 -7,000.00

บัญฟ้ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการใ]าระเงิน
220422 บริษัท เทผิดออ พานาเฟ้ย จ่าคัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแอ้-!หน จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน!นสกลเงิน นสฦลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว
612021=10314 13/9/2018 612021=5004 64,200.00 -64,200.00 บาท 64,200.00 -64,200.00 13/9/2018 ใฟ้
612021=10353 20/9/2018 612021=000' 42,452.25 -42,452.25 บาท 42,452.25 -42,452.25 20/9/2018 ใฟ้

-106,652.25 -106,652.25 บาท -106,652.25 -106,652.25

บัญฟ้ผุ้จ้ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220432 บริษัท ไลฟ้ ไชเอน'ฟ้ เอพ็ จ่าคัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแอ้-!หน จ่านานเงินในใบแอ้-!หน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว
611191=10022 10/9/2018 611191=000: 36,915.00 -36,915.00 บาท 36,915.00 -36,915.00 ใร]
611191=10026 10/9/2018 611191=000' 8,057.10 -8,057.10 บาท 8,057.10 -8,057.10 ใฟ้
611191=10034 24/9/2018 611191=000' 31,201.20 -31,201.20 บาท 31,201.20 -31,201.20 ใร]
611191=10042 28/9/2018 611191=000' 52,109.00 -52,109.00 บาท 52,109.00 -52,109.00 ใร]

-128,282.30 -128,282.30 มาท -128,282.30 -36,915.00

ยัญ,ป็ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220433 บริษัท แลบคอนเนคฟ้น่ จ่าคัด

จ่านานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแอ้-!หน จ่านานเงินในใบแอ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันที่รับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
611201=10019 10/9/2018 611201=000' 5,970.00 -5,970.00 บาท 5,970.00 -5,970.00 ใฟ้
611191=10038 24/9/2018 611191=000: 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ใฟ้

-11,970.00 -11,970.00 บาท -11,970.00 -5,970.00

บัญป็ผฺจ่ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220434 บริษัท ยีนพลัส จำกัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแอ้-!หนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกาหนด อนุมัติแล้ว
611191=10032 24/9/2018 611191=000: 52,965.00 -52,965.00 บาท 52,965.00 -52,965.00 ใร]
611191=10036 24/9/2018 611191=000: 95,765.00 -95,765.00 บาท 95,765.00 -95,765.00 ใฟ้
611191=10039 28/9/2018 611191=000' 60,455.00 -60,455.00 บาท 60,455.00 -60,455.00 ใร]

-209.185.00 -209.185.00 บาท -209.185.00 -52.965.00
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บ่ญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย 4 อ วิธีการฟ้าระเงิน

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ขอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนมัติแล้ว

220437 

ใบสำคัญ

บริษัท

วันท่ี

I เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จำกัด 

ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดด!) วิธ็การฟ้าระเงิน สโ]!)เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน็ในสกลเงิน
61218^10569 13/9/2018 6 1 2 1 8 ^ 0 0 0 ; 7,750.00 -7,750.00 บาท 7,750.00 -7,750.00 ใ,ฟ

-7,750.00 -7,750.00 บาท -7,750.00 -7,750.00

บ่ญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220440 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติพีค จำกัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน็ จ่านานเงินในใบแจ้งหน็ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน็ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนมัดิแจ้า
61201^10271 13/7/2018 61201(33000 535.00 -535.00 บาท 535.00 -535.00 13/7/2018 าฟ้

-535.00 -535.00 บาท -535.00 -535.00

ปัญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220441 บริษัท ทรฺ วิฟ้นส' กรัป จ่าคัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน็ จ่านานเงินในใบแจ้งหน็ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน็ในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนมัติแล้ว
61100^12906 28/9/2018 6 1 1 0 0 ^ 2 0 9 137,290.02 -137,290.02 บาท 137,290.02 -137,290.02 28/9/2018 ใร]

-137,290.02 -137,290.02 บาท -137,290.02 -137,290.02

ปัญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ร!เอ วิธีกาวฟ้าระเงิน
220442 บริษัท แอดาานฟ้าวว์เลล เน็ทเวอริค จ่ากัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน็ จ่านานเงินในใบแจ้งหน็ ขอดดล วิธีกาวฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน็ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนมัติแล้ว
61206^10672 20/9/2018 61206?ธ05โ 34,882.00 -34,882.00 บาท 34,882.00 -34,882.00 20/9/2018 ใร]
61100^12658 20/9/2018 61100^3006 583,000.00 -583,000.00 บาท 583,000.00 -583,000.00 ใร]
61101^10099 24/9/2018 61101เ36ะ006 14,533.81 -14,533.81 บาท 14,533.81 -14,533.81 ใร]
61100^12748 27/9/2018 61 100^5006 583,000.00 -583,000.00 บาท 583,000.00 -583,000.00 าฟ้
61100^12749 27/9/2018 61100^3006 583,000.00 -583,000.00 มาท 583,000.00 -583,000.00 าฟ้
61100^12879 28/9/2018 61100^8006 583,000.00 -583,000.00 บาท 583,000.00 -583,000.00 าฟ้

-2,381,415.81 -2,381 415.81 บาท -2,381,415.81 -34,882.00

ปัญป็ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงิน
220443 บริษัท คอบฟ่อริม จำกัด

จ่านานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน็ จ่านานเงินในใบแจ้งหน็ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน็ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนมัติแล้ว
61106^11477 18/9/2018 61106ค3010 63,900.00 -63,900.00 บาท 63,900.00 -63,900.00 าฟ้

-63,900.00 -63,900.00 บาท -63,900.00 -63,900.00

บัญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงิน
220449 บริษัท แฟ่อซ เอ็นจิเน็ยริ-) จ่าคัด

จ่านานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ ว้นท่ี ใบแจ้งหน็ จ่านานเงินในใบแจ้งหน็ ยอดดฺล วิธีกาวฟ้าระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน็ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดฤลในสกฺลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนมัติแล้ว
61100^12858 28/9/2018 61100^5012 1,174,997.50 -1,174,997.50 บาท 1,174,997.50 -1,174,997.50 าฟ้
61100^12862 28/9/2018 61100^3004 757,670.44 -757,670.44 บาท 757,670.44 -757,670.44 ใร]

-1 ,932,667.94 -1,932,667.94 บาท -1,932,667.94 -1,174,997.50

ปัญป็ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220461 บริษัท พานิฟ้ 1988 จ่ากัด

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน็ จ่านานเงินในใบแจ้งหน็ ยอดดฺล วิธีการฟ้าวะเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน็ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนมัติแล้ว
61206^10642 13/9/2018 6 1 2 0 6 ^๐ 0 0 ; 57,970.00 -57,970.00 บาท 57,970.00 -57,970.00 าฟ้
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ยัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ทีอ

-57,970.00 -57,970.00 บาท -57,970.00

วิธีกาวฟ้าวะเงิน

จำนาบส่าหลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน

-57,970.00

ยอดดฺล'ในส™เงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

220465 

ใบสำคัญ

บริษัท ทันตบริกัณฑ์แต้คักใฟ้ จำกัด 

วันที ใบแจังหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ บอดดฺล วิธีกาว'!)าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ีในสฦลเงิน

611001=12761 28/9/2018 611001=001! 3,956,500.00 -3,956,500.00 บาท 3,956,500.00 -3,956,500.00 28/9/2018 ษ
-3,956,500.00 -3,956,500.00 บาท -3,956,500.00 -3,956,500.00

ยัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน
220468 บริษัท อัคคิปราการ จำกัด (นหาชน)

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีกาวฟ้าวะเงิน ส™เงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ีในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12883 28/9/2018 61100^5018 481,500.00 -481,500.00 บาท 481,500.00 -481,500.00 28/9/2018 ษ
-481,500.00 -481,500.00 บาท -481,500.00 -481,500.00

ยัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย รีเอ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

220478 บริษัท เดินตัล วิทัน จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12779 28/9/2018 611001=001! 10,536,000.00 -10,536,000.00 บาท 10,536,000.00 * * * * * * * * * * * * * * * * * าฟ้
-10,536,000.00 -10,536,000.00 บาท -10,536,000.00 *****************

ยัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

220483 บริษัท เอ็นผิ เอ็นจิเนิยริง คอร'ปอเรทัน จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีกาวฟ้าวะเงิน ส™เงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12601 17/9/2018 611001=5010 68,480.00 -68,480.00 บาท 68,480.00 -68,480.00 ใฟ
612121=10367 19/9/2018 612121=5002 21,400.00 -21,400.00 บาท 21,400.00 -21,400.00 าฟ้
611001=12735 27/9/2018 611001=5015 5,148,750.00 -5,148,750.00 บาท 5,148,750.00 -5,148,750.00 ษ
611001=12904 28/9/2018 611001=5010 68,480.00 -68,480.00 บาท 68,480.00 -68,480.00 28/9/2018 ษ

-5,307,110.00 -5,307,110.00 บาท -5,307,110.00 -136,960.00

ยัญธผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

220486 บริษัท ความรฺบุรพา จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนี้ในส™เงิน นสกุลเงิน ยอดดลไนสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12247 14/8/2018 611001=000! 20,395.70 -20,395.70 บาท 20,395.70 -20,395.70 น
-20,395.70 -20,395.70 บาท -20,395.70 -20,395.70

ยัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน

220499 บริษัท พีเอพี เพาเวอร' จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีกาวฟ้าวะเงิน ส™เงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ีในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612011=10111 29/3/2018 612011=5000 5,350.00 -5,350.00 บาท 5,350.00 -5,350.00 29/3/2018 ใฟ
-5,350.00 -5,350.00 บาท -5,350.00 -5,350.00

ยัญว็เผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

220503 ห้างห้นส่วนจำกัด พะเยา ทัพพ!)าย เซอร์วิส
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน้ีในส™เงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺผํติแล้ว

612041=10514 17/9/2018 612041=5006 3,083.60 -3,083.60 บาท 3,083.60 -3,083.60 ใฟ
612041=10580 3/9/2018 612041=8004 2,033.80 -2,033.80 บาท 2,033.80 -2,033.80 ษ
612201=10281 27/9/2018 612201=8000 7,470.00 -7,470.00 บาท 7,470.00 -7,470.00 ใฟ
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บ่'ญ!!ผุ้จัดขำหน่าย ฟ้อ วิธีการปาวะเงิน

220528 ห้างหับส่านขำกัด ธนสทรฺเม่นท' แล็ป
ขำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน ขำนานผ็นในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีร้บส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61207^10286 31/8/2018 6 1 2 0 7 ^ 0 0 0 ' 12,240.00 -12,240.00 บาท 12,240.00 -12,240.00 าป
-12,240.00 -12,240.00 บาท -12,240.00 -12,240.00

ยัญ'แผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน
220529 บริษัท เอฟเอ็นบิ แมซฟ้นเนอรี แอนด'โซลุ!!'นส' ขำกัด

ขำนานอ่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ้ ขำนานเงินในใบแจ้งหน้ี ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
61100^12574 10/9/2018 6 1 1 0 0 ^ 0 0 1 ! 99,831.00 -99,831.00 บาท 99,831.00 -99,831.00 ไร)'

-99,831.00 -99,831.00 บาท -99,831.00 -99,831.00

บ่ญฟ้ผ้จัดขำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวปาวะเงิน

220533 บริษัท เฟ้ยงใหม่ ธรี เซอร์วิส ขำกัด
ขำนานสำนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ ขำนานเงินในใบแจ้งหน้ี ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกฺลเงิน ขำนานเงินใบแจ้งหน้ีในสฦอเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกาหนด อนุมัติแล้ว

61100^12861 28/9/2018 61100เะ)ร008 1,718,730.00 -1,718,730.00 บาท 1,718,730.00 -1,718,730.00 ไร)
-1,718,730.00 -1,718,730.00 บาท -1,718,730.00 -1,718,730.00

บ่ญ!!ผุ้จัดขำหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

220536 บริษัท เธมทุโอ:ทอ ขำกัด
ขำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนั๋ ขำนานเงินในใบแจ้งหน้ี ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สเาลเงิน ขำนานเงิน'ใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61 121 ค 0 2 9 4 12/9/2018 61121^8004 6,189.00 -6,189.00 บาท 6,189.00 -6,189.00 ไป
61121^10319 28/9/2018 61121^8005 3,811.00 -3,811.00 บาท 3,811.00 -3,811.00 28/9/2018 ไป

-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

ยัญ,ป็ผู้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการปาวะเงิน
220541 ห้างหันส่วนขำกัด ภัทร เอ็นจิ:นิยรีง อิควิป:ผ้นท่

ขำนานอ่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบ:เจ้งหนึ้ ขำนานเงินในใบแจ้งหน้ี ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกลเงิน ขำนานเงินใบแจ้งหน้ีในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100^12838 28/9/2018 61100^3018 498,000.00 -498,000.00 บาท 498,000.00 -498,000.00 าป
-498,000.00 -498,000.00 บาท -498,000.00 -498,000.00

บ่ญ!!ผฺจัดขำหน่าย ฟ้อ วิธีการปาวะเงิน

220544 บริษัท ที เอ็นจี:นียรีง ทีไซน์ ขำกัด
ขำนานล่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ ขำนานเงินในใบแจ้งหน้ี ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกลเงิน ขำนานเงินใบแจ้งหน้ีในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับอ่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

6 1 1001ว12744 27/9/2018 6110 0 ? 3 0 1 6 498,000.00 -498,000.00 บาท 498,000.00 -498,000.00 ไป
61100^12810 28/9/2018 61100?3015 4,408,350.00 -4,408,350.00 บาท 4,408,350.00 -4,408,350.00 ใป

-4,906,350.00 -4,906,350.00 บาท -4 ,906,350.00 -498,000.00

ปัญป็ผฺจัดขำหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

220549 บริษัท เอสดีเออ เคอร์ ขำกัด
ขำนานล่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวปาระเงิน สฦลเงิน ขำนานเงินใบแจ้งหน้ีในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61218(ะวเ0570 13/9/2018 61 2 1 8 ^0 0 0 * 29,940.00 -29,940.00 บาท 29,940.00 -29,940.00 ไป
61218^10571 13/9/2018 61218^0005 72,870.00 -72,870.00 บาท 72,870.00 -72,870.00 ไป

-102.810.00-102.810.00 บาท -102.810.00 -29,940.00
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ยัญริ!ผฺจัดจำหน่าย รเอ วิธีการฟ้าระเงิน
220551 บริษัท เอ็มพี เมดกรัยั จำกัด

จำนวนส่วนลดเงินสดไ
ใมสำคัญ วันที ใบแจ้งหน่ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด านัทีคิริบิกีาหนด อนุมัติแล้ว

61209^10225 12/9/2018 6 1 2 0 9 ? 0 0 0 ! 14,925.00 -14,925.00 บาท 14,925.00 -14,925.00 12/9/2018 ใร!
-14,925.00 -14,925.00 บาท -14,925.00 -14925 .00

ยัญริ!ผุ้จัดจำหน่าย ริ!อ วิธีการฟ้าระเงิน
220565 บริษัท แส-!ไทยเมดิคอล จำกัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล รธ็การฟ้าระเงิน สฤลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วนที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612061=10539 10/8/2018 61 206^0011 11,244.00 -11,244.00 บาท 11,244.00 -11,244.00 ใฟ้
-11,244.00 -11,244.00 บาท -11,244.00 -11,244.00

ยัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

220573 บริษัท เวิลด' เคมิคอล พีาร์อีสท' จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด านที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61202^10364 24/9/2018 6 1 2 0 2 ^ 0 0 0 ' 8,060.00 -8,060.00 บาท 8,060.00 -8,060.00 24/9/2018 ใฟ้
-8 ,060.00 -8,060.00 บาท -8,060.00 -8,060.00

ยัญริ!ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
220576 บริษัท เบทาโก'!เกษตรอ.ตสาหก'!"!ม จำกัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงิน'ใน'ใบแจ้งหน้ึ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฤลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีร้บส่วนลด ว้นท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61121^10309 27/9/2018 611211=001! 94,221.70 -94,221.70 บาท 94,221.70 -94,221.70 ใร!
61121^10315 28/9/2018 611211=001! 38,397.50 -38,397.50 มาท 38,397.50 -38,397.50 ษ
611211=10316 28/9/2018 611211=001! 2,462.40 -2,462.40 บาท 2,462.40 -2,462.40 ใร!
61121^10317 28/9/2018 611211=001! 960.00 -960.00 บาท 960.00 -960.00 ใร!
611211=10318 28/9/2018 611211=001! 98,663.10 -98,663.10 บาท 98,663.10 -98,663.10 ใร!
611211=10304 24/9/2018 611211=001! 2,366.00 -2,366.00 บาท 2,366.00 -2,366.00 าฟ้

-237,070.70 -237,070.70 บาท -237,070.70 -94,221.70

ยัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

220611 บริษัท อีริเ อินเตอร์เนฟ้นแนล จำกัด
จำนวนส่วนสดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วนท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100^12780 28/9/2018 611001=001! 5,570,000.00 -5,570,000.00 บาท 5,570,000.00 -5,570,000.00 ใร!
-5,570,000.00 -5,570,000.00 บาท -5,570,000.00 -5,570,000.00

บัญรีเผฺจ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
220612 บริษัท กุดส' ชายน' เทคโนโลยี จำกัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนในสเๅลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วนท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100^12805 28/9/2018 611001=001: 47,730.00 -47,730.00 บาท 47,730.00 -47,730.00 28/9/2018 ใฟ้
-47,730.00 -47,730.00 บาท -47,730.00 -47,730.00

ยัญริ)ผุ้จ้ดจำหน่าย รเอ วิธีการฟ้าระเงิน
220615 บริษัท กวฺงไทยคลันิกเวชกรรม จำกัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ีในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดกุลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด านที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612061=10625 10/9/2018 612061=000' 1,800.00 -1 ,800.00 บาท 1,800.00 -1,800.00 10/9/2018 ใฟ้
-1,800.00 -1 ,800.00 บาท -1 ,800.00 -1,800.00
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บัญป็ผฺจัดจำหน่าย ริเอ วิธีการฟ้าระเงิน

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนมัดีแล้ว

220625

ใบสำคัญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนดีแอร์ เซอร์วิส 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
61202^10345 19/9/2018 612021=3004 17,100.00 -17,100.00 บาท 17,100.00 -17,100.00 19/9/2018 ษ

-17,100.00 -17,100.00 บาท -17,100.00 -17,100.00

บัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
220632 ห้า':หันสำนจำกัด ลานนา๗นเตอร'มาร‘ท

จำนวนส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน้ในสกฺลเงิน นสกลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด จนมัดีแล้า
61202^10412 28/9/2018 61202^5005 21,000.00 -21,000.00 บาท 21,000.00 -21,000.00 ษ

-21,000.00 -21,000.00 บาท -21,000.00 -21,000.00

ษัญฟ้ผุ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220640 บริษัท แอคคอร์ด คอร'ปอเรฟ้'น จำกัด

จำนานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฤลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด จนมัดีแล้ว
613701404 20/9/2018 71,074.48 -71,074.48 บาท 71,074.48 -71,074.48 21/9/2018 น
613701404 20/9/2018 484.16 -484.16 บาท 484.16 -484.16 21/9/2018 ษ
613701404 20/9/2018 186.36 -186.36 บาท 186.36 -186.36 21/9/2018 ษ

-71,745.00 -71,745.00 บาท -71,745.00 -71,745.00

ษัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220641 บริษัท เอม ชายน่เอ็นฟ้ จำกัด

จำนานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท ใบแจ้งหนึ๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด จนมัดีแล้ว
61209^10226 12/9/2018 6 1 2 0 9 ^ 0 0 0 : 24,790.00 -24,790.00 บาท 24,790.00 -24,790.00 ใฟ้

-24,790.00 -24,790.00 บาท -24,790.00 -24,790.00

บัญฟ้ผู้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220643 ห้างหันส่านจำคัด สตาร์โปรพลัส

จำนานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนมัดีแล้ว
61100^12562 13/9/2018 61 100^5018 169,600.00 -169,600.00 บาท 169,600.00 -169,600.00 ไฟ้
61104^10348 20/9/2018 61104^3008 1,605.00 -1,605.00 บาท 1,605.00 - ร ์605.00 ใฟ้
61201^10435 24/9/2018 61201? 300 ะ 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ษ
61100^12768 29/9/2018 611001=5018 491,900.00 -491,900.00 บาท 491,900.00 -491,900.00 ไฟ้

-666,105.00 -666,105.00 บาท -666,105.00 -169,600.00

บัญใ!ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการ'ฟ้าระเงิน
220647 บริษัท ดรฺไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด จนมัดีแล้ว
61209^10231 12/9/2018 6 1 2 0 9 ? 0 0 0 ( 18,000.00 -18,000.00 บาท 18,000.00 -18,000.00 12/9/2018 ใฟ้

-18,000.00 -18,000.00 บาท -18,000.00 -18,000.00

บัญป็ผฺจํดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220657 ห้างหันส่านจำกัด พีวายเฮ้าสํแาร์ฟ้พพลาย

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนมัดีแล้ว
61201^10437 24/9/2018 6 1 2 0 1 ? 0 0 1 ; 18,400.00 -18,400.00 มาท 18,400.00 -18,400.00 ษ
611001=12806 28/9/2018 611008=0016 49,516.00 -49,516.00 บาท 49,516.00 -49,516.00 ษ
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-67,916.00 -67,916.00 มาท -67,916.00 -18,400.00

บ้ญริ)ผุจ้ดจำหน่าย ริ!อ วิ?การปาระเงิน

220660 ห้างหันล่านจำกัด ต่อพงฬ ริ)!)เฑ็ผ
จำนานล่วนลดเงินสดใ

ใบล่ากัญ ว้นท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิ?การ'!)าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน มอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺผัติแล้ว

611111=10121 12/9/2018 611111=3001 186,000.00 -186,000.00 บาท 186,000.00 -186,000.00 ใร!
61202^10318 13/9/2018 612021=3004 9,340.00 -9,340.00 บาท 9,340.00 -9,340.00 ใใ!
61202^10323 16/9/2018 612021=000; 98,310.00 -98,310.00 บาท 98,310.00 -98,310.00 16/9/2018 ใป
61202^10423 28/9/2018 612021=000! 3,400.00 -3,400.00 บาท 3,400.00 -3,400.00 ใป
61202^10425 28/9/2018 612021=0000 19,700.00 -19,700.00 บาท 19,700.00 -19,700.00 ใร!
61202^10429 28/9/2018 612021=0000 460,000.00 -460,000.00 บาท 460,000.00 -460,000.00 ษ

-776,750.00 -776,750.00 บาท -776,750.00 -284,310.00

ษัญริ!ผฺจ้ดจำหน่าย ริ)อ วิ?การปาระเงิน

220675 บริษั)) าาร์ฟ คอร'ปอเวฟ้'น จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบล่ากัญ วัใ4ท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิ?การปาระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุผัดิแล้ว

612021=10375 27/9/2018 6 1 2 0 2 ^ 0 0 0 ' - 134,190.00 -134,190.00 บาท 134,190.00 -134,190.00 ใร!
-134,190.00 -134,190.00 บาท -134,190.00 -134,190.00

บัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิ?การปาระเงิน

220678 บริษัท ไทย บีอาร'ที จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบล่ากัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ?การปาระเงิน สโ!ลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดฤลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206^10718 28/9/2018 612061=000? 37,660.00 -37,660.00 บาท 37,660.00 -37,660.00 28/9/2018 ใป
-37,660.00 -37,660.00 บาท -37,660.00 -37,660.00

บัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิ?การปาระเงิน

220689 บริษัท ไซเอนทิสค แอนด' เฟอร์นิเจอร์ แล็บ จำกัด
จำนานล่านลดเงินสดใ

ใบล่ากัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ?การ'ปาระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับล่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61209^10287 30/9/2018 61209^000 'เ 3,440,700.00 -3,440,700.00 บาท 3,440,700.00 -3,440,700.00 ใป
-3,440,700.00 -3,440,700.00 บาท -3,440,700.00 -3,440,700.00

บ้ญริ!ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิ?การปาระเงิน

220713 บริษัท เอ!)ขุท๊ โกลบอล จำกัด
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบล่ากัญ วันท่ี ใบแจ้งหนึ้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สโ!ลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100^12914 28/9/2018 611001=002? 200,000.00 -200,000.00 บาท 200,000.00 -200,000.00 28/9/2018 ใป
-200,000.00 -200,000.00 บาท -200,000.00 -200,000.00

บัญริ)ผุจ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิน

220715 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทนาผีเดียแอนด์คาร'เวนท'
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบล่ากัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ?การปาระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

602061=10730 24/9/2018 602061=3005 24,700.00 -24,700.00 บาท 24,700.00 -24,700.00 ใป
60206^10731 28/9/2018 60206(ว5005 24,700.00 -24,700.00 บาท 24,700.00 -24,700.00 ใป

-49,400.00 -49,400.00 บาท -49,400.00 -24,700.00

บัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิน

220720 ห้างหันล่านจำกัด อาร'.บี เดนท้ล กร๊ป
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จำ หานส่าน!เด เงินสด'ใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ'!!าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12760 28/9/2018 611001=0015 22,677,000.00 -22,677,000.00 บาท 22,677,000.00 ใฟ้
-22,677,000.00 -22,677,000.00 บาท -22,677,000.00

บัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าร:ะเงิน

220723 ห้างหันส่านจำกัด ภิญโญฟาร์มาฟ้
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ ว้ น่ ที่ ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรัฆส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

612061=10564 16/8/2018 612061=001; 3,370.00 -3,370.00 บาท 3,370.00 -3,370.00 16/8/2018 ใฟ้
-3,370.00 -3,370.00 บาท -3,370.00 -3,370.00

บ่'ญอผุ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220729 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออลเบสติ

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ครบกาหนด อนฺม้ติแล้ว

61105^10156 13/9/2018 611051=5002 17,940.00 -17,940.00 บาท 17,940.00 -17,940.00 ไร)
61105^10160 20/9/2018 611051=8002 24,000.00 -24,000.00 บาท 24,000.00 -24,000.00 ใฟ้

-41,940.00 -41,940.00 บาท -41,940.00 -17,940.00

บัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าร:ะเงิน

220741 ห้างหันสำนจำกัด วิเจ ‘ลัก อบ รีด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61301โ3!0223 28/9/2018 613011=8006 2,816.00 -2,816.00 บาท 2,816.00 -2,816.00 ใขี
-2,816.00 -2,816.00 บาท -2,816.00 -2,816.00

บัญฟ้ผฺจ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าร:ะเงิน

220750 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาเครื่องเขียน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100^12567 10/9/2018 611001=0016 5,400.00 -5,400.00 บาท 5,400.00 -5,400.00 ใป
61202^10351 20/9/2018 612021=000^ 74,241.00 -74,241.00 บาท 74,241.00 -74,241.00 ษ
61100^12716 25/9/2018 611001=001? 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ใขี
61100^12717 25/9/2018 611001=001? 38,370.00 -38,370.00 บาท 38,370.00 -38,370.00 ษ
612081=10304 25/9/2018 612081ว0 0 0 ( 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ษ
611141=10028 26/9/2018 611141=0001 5,999.00 -5,999.00 บาท 5,999.00 -5,999.00 ใขี
612061=10717 28/9/2018 612061=0005 1,980.00 -1,980.00 บาท 1,980.00 -1,980.00 ใฟ้
611141=10029 28/9/2018 611141=0005 9,950.00 -9,950.00 บาท 9,950.00 -9,950.00 ใฟ้
612061=10730 28/9/2018 612061=000; 8,500.00 -8,500.00 บาท 8,500.00 -8,500.00 ใฟ้
612081=10328 28/9/2018 612081=0005 140,994.00 -140,994.00 บาท 140,994.00 -140,994.00 ใฟ้
611001=12852 28/9/2018 611001=001? 68,727.00 -68,727.00 บาท 68,727.00 -68,727.00 ษ
611121=10113 28/9/2018 611121=0005 18,815.00 -18,815.00 บาท 18,815.00 -18,815.00 ใฟ้
612061=10772 28/9/2018 612061=001? 84,670.00 -84,670.00 บาท 84,670.00 -84,670.00 ใป
611061=11593 28/9/2018 611061=001ง 8,780.00 -8,780.00 บาท 8,780.00 -8,780.00 ใป
612061=10686 24/9/2018 612061=001- 3,999.00 -3,999.00 บาท 3,999.00 -3,999.00 ใฟ้

-510,425.00 -510,425.00 บาท -510,425.00 -5,400.00

บัญขีผู้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

220755 บริษัท ลานนาอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ บอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

612141=10232 27/9/2018 612141=000' 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00 ใขี
612091=10279 28/9/2018 612091=000? 3,303.80 -3,303.80 บาท 3,303.80 -3,303.80 ษ

-5.803.80 -5.803.80 บาท -5.803.80 -2,500.00
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มัญ!!ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

220757 

ใบสำคัญ

บริษัท

วันที่

รักษาความปลอดภัย นพทนน จำกัด 

ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวขีาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน

611001=12859 28/9/2018 611001=3005 172,222.24 -172,222.24 บาท 172,222.24 -172,222.24 าฟ้
-172,222.24 -172,222.24 บาท -172,222.24 -172,222.24

บ่'ญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

220761 ห้างหุ้นส่วนจำคัด พงษ์คักติ,เคร่ืองเขียน
จำนวนส่วนลดเงินลดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจังหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการขีาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกฺลเงิน วันทิรับอ่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612161=10530 29/9/2018 612161=000! 9,500.00 -9,500.00 บาท 9,500.00 -9,500.00 ใขี
-9,500.00 -9,500.00 บาท -9,500.00 -9,500.00

บัญป็ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

220776 ห้างหันส่านจำกัด พะเยา โอเอ แอนด'เซอร์วิส
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ขอดดุล วิธีการ!)าาะเงิน สฦลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกอเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับอ่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106ไ3!1493 20/9/2018 611061=001' 38,900.00 -38,900.00 บาท 38,900.00 -38,900.00 ษ
611061=11533 25/9/2018 611061=001! 33,900.00 -33,900.00 บาท 33,900.00 -33,900.00 ใฟ้
611001=12816 28/9/2018 611001=001! 164,554.00 -164,554.00 บาท 164,554.00 -164,554.00 ใขี
612071=10409 28/9/2018 612071=5001 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ษ
612071=10410 28/9/2018 612071=5002 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใขี
612071=10411 28/9/2018 612071=5002 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ษ
612071=10412 28/9/2018 612071=3002 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใขี
612071=10413 28/9/2018 612071=5002 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใ!)
612071=10414 28/9/2018 612071=3002 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ษ
612071=10415 28/9/2018 612071=3004 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใขี
612071=10422 28/9/2018 612071=3004 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใขี
611001=12855 28/9/2018 611001=๐01' 11,000.00 -11,000.00 บาท 11,000.00 -11,000.00 ใขี
612061=10770 28/9/2018 612061=001! 7,620.00 -7,620.00 บาท 7,620.00 -7,620.00 ใฟ้

-279,974.00 -279,974.00 บาท -279,974.00 -38,900.00

ษัญฟ้ผัจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน

220811 บริษัท เค แอนด' เค พาวาๅด จำกัด
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน ลกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺอเงิน นสกุลเงิน ขอดดุลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลดุ วันทควบกาหนด อนุมัติแล้ว

612091=10240 17/9/2018 612091=000! 31,200.00 -31,200.00 บาท 31,200.00 -31,200.00 17/9/2018 าฟ้
-31,200.00 -31,200.00 บาท -31,200.00 -31,200.00

ษัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

220814 บริษัท ทิ แอนด' ทิม ไธ เทคโนโอยี แอนด' [เดวิปเมนท' จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฦอเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦอเงิน นสกุลเงิน ขอดดุลในสกฺลเงิน วันทีรับอ่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612101=10336 19/9/2018 612101=000! 37,450.00 -37,450.00 บาท 37,450.00 -37,450.00 ใขี
-37,450.00 -37,450.00 บาท -37,450.00 -37,450.00

บ่'ญ!)ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

220819 บริษัท โบนัน!)าพริเมิยม ก'?ป จำกัด
จำนานสำนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับอ่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611101=10266 27/9/2018 611101=8007 63,400.00 -63,400.00 บาท 63,400.00 -63,400.00 าฟ้
-63.400.00 -63.400.00 บาท -63.400.00 -63.400.00
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บ่ฌธผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

เนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับส่วนลด วับที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

220821 

ใบสำคัญ

บริษัท วัน ดินทีหิต คริเอทีฟ จำกัด 

วันที ใบแจ้งหนั๋ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน สกุลเงิน
จำน':

จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน

61207?10361 17/9/2018 61207?3001 18,190.00 -18,190.00 บาท 18,190.00 -18,190.00 ใร!
61207^10366 17/9/2018 61207?5002 6,999.20 -6,999.20 มาท 6,999.20 -6,999.20 ใใ!

-25,189.20 -25,189.20 บาท -25,189.20 -18,190.00

ปัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

220824 บริษัท แพน ไดแดิกดิก จำกัด
จำนานส่านลดเงินลดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน่ จำนานเงินในใบแจ้งหนั๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61210^10332 17/9/2018 61210?5002 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 ใร!
-35,000.00 -35,000.00 บาท -35,000.00 -35,000.00

ปัญป็ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

220827 บริษัท ทัศจินดา จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล ริธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน้ึในสเาลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61127^10098 24/9/2018 61127?000ะ 9,620,000.00 -9,620,000.00 บาท 9,620,000.00 -9,620,000.00 ใฟ้
-9 ,620,000.00 -9,620,000.00 บาท -9,620,000.00 -9,620,000.00

ปัญป็ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

220829 บริษัท เอ็ผ.ที.เค มารใก็ตต้ิง จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินลดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล ริธ็การฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61210^10325 13/9/2018 61 21 0 ? 0 0 0 ( 16,627.80 -16,627.80 บาท 16,627.80 -16,627.80 ใฟ้
61210^10338 19/9/2018 61 21 0 ? 0 0 0 ( 56,645.80 -56,645.80 บาท 56,645.80 -56,645.80 ใร!

-73,273.60 -73,273.60 บาท -73,273.60 -16,627.80

ปัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

220832 บริษัท โกลบออโท'!หิค ดิน1ตอริเทรด จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนื จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61202^10352 20/9/2018 6 1 2 0 2 ? 0 0 0 ' 29,572.66 -29,572.66 บาท 29,572.66 -29,572.66 ใฟ้
-29,572.66 -29,572.66 บาท -29,572.66 -29,572.66

ปัญธผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

220837 บริษัท เชอร่าคล'ฟ จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61209?10241 17/9/2018 61 209? ๐ 00 ( 91,500.00 -91,500.00 บาท 91,500.00 -91,500.00 ใฟ้
-91,500.00 -91,500.00 บาท -91,500.00 -91,500.00

บ่ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

220840 ห้างหันส่านจำกัด เพอนบ้าน (พะเบา)
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106? !1586 28/9/2018 6 1 1 0 6 ? 0 0 1 ! 31,070.00 -31,070.00 บาท 31,070.00 -31,070.00 ใฟ้
-31,070.00 -31,070.00 บาท -31,070.00 -31,070.00
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บ้ญป็ผฺจ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงิน
220843 บริษัท ผาร์ชอินเตอร์ จำกัด

ใบสำกัญ รันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดฺล วิ!!กาวฟ้าวะเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน บอดดฺลในสกฺลเงิน รันทีรับส่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
611036=10190 28/9/2018 611036=8002 485,000.00 -485,000.00 บาท 485,000.00 -485,000.00 ใร]

-485,000.00 -485,000.00 บาท -485,000.00 -485,000.00

บัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220846 ห้างหันส่วนจำกัด เอลสต็ฟ

ใบสำคัญ รันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหน บอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน ลกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน รันทีรับส่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
611006=12561 13/9/2018 611001=3018 60,000.00 -60,000.00 บาท 60,000.00 -60,000.00 ใร]

-60,000.00 -60,000.00 บาท -60,000.00 -60,000.00

ษัญฟ้ผฺจ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220847 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์การพิผฬ

ใบสำคัญ รันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดล วิธีการฟ้าวะเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน รันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
611106=10234 12/9/2018 611101=3007 378,000.00 -378,000.00 บาท 378,000.00 -378,000.00 ใร]

-378,000.00 -378,000.00 บาท -378,000.00 -378,000.00

บ้ญธผฺจ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220853 บริษัท 360 องคา เทเอวิฟ้น่ มาร1ก็ตส์ จำกัด

ใบสำคัญ รันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน บอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน รันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมัตํแลัว
611041=10370 28/9/2018 611046=0004 399,810.00 -399,810.00 บาท 399,810.00 -399,810.00 ใร]

-399,810.00 -399,810.00 บาท -399,810.00 -399,810.00

บัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220856 บริษัท เมกเกอร' เอเร่๒  จำกัด

ใบสำคัญ รันที ใบแจ้งหน่ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดล'ในสโ!ลเงิน รันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
612 1 06=10326 13/9/2018 612106=0006 56,175.00 -56,175.00 บาท 56,175.00 -56,175.00 ใร]

-56,175.00 -56,175.00 บาท -56,175.00 -56,175.00

บัญฟ้ผุจ้ดจำหน่าย รเอ วิธีการฟ้าระเงิน
220859 บริษัท คาอลิตี้เซรามิก จำกัด

ใบสำคัญ รันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน บอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสฤลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสโ!ลเงิน รันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611271=10108 28/9/2018 611276=5002 73,800.00 -73,800.00 บาท 73,800.00 -73,800.00 ใร]
-73,800.00 -73,800.00 บาท -73,800.00 -73,800.00

บัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220860 ห้างห้นสํวนจำกัด ฉลองคอนกริดอิฐโชว์

ใบสำคัญ รันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน บอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺล่ในสกลเงิน รันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว
612146=10194 17/9/2018 6 1 2 1 4 ^ 0 0 0 : 8,991.00 -8,991.00 บาท 8,991.00 -8,991.00 ใร]

-8,991.00 -8,991.00 บาท -8,991.00 -8,991.00

บัฌฟ้ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
220861 บริษัท ทวุ ไลน์ เผด จำกัด



มหาวิทยาลับพะเมา

ธ ุรกรรมใบแจ ้งห น ี้ท ี่เป ็ดค ้างไว ้
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612061=10615 3/9/2018 612061=0011 12,600.00 -12,600.00 บาท 12,600.00 -12,600.00 3/9/2018 ษ
-12,600.00 -12,600.00 บาท -12,600.00 -12,600.00

บ่'ญ'ฮผฺจ้ดจำหน่าย ซิ)อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

220862 บริษัท ออโตเมฟ้นเซอร์วิส จ้ากัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสก.ลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

612141=10237 28/9/2018 612141=3004 12,840.00 -12,840.00 บาท 12,840.00 -12,840.00 ษ
-12,840.00 -12,840.00 บาท -12,840.00 -12,840.00

บ่ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ซิเอ วิธีการฟ้าวะเงิน

220866 ห้างหันส่วนจำกัด ไสโพลด' แคร์
จำนวนส่วนลดเงินฬดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612091=10282 28/9/2018 612091=0001 129,000.00 -129,000.00 บาท 129,000.00 -129,000.00 ใร]
-129,000.00 -129,000.00 บาท -129,000.00 -129,000.00

ปัญซิ)ผุ้จัดจำหน่าย ซิเอ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

220869 บริษัท ริแฮบ เมดิคอล จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสโ!ลเงิน นสกุลเงิน บอดดลในสกลเงิน วันทีวัมส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612091=10254 14/9/2018 612091=0001 7,000.00 -7,000.00 บาท 7,000.00 -7,000.00 ษ
612091=10255 27/9/2018 612091=000! 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใฟ้

-27,000.00 -27,000.00 บาท -27,000.00 -7,000.00

บ่ญป็ผฺจ้ดจำหน่าย ซิ)อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

220870 บริษัท เคซิ)ส คอร์ป จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612101=10337 19/9/2018 612101=000! 32,956.00 -32,956.00 บาท 32,956.00 -32,956.00 ใฟ้
612101=10340 21/9/2018 612101=0001 8,132.00 -8,132.00 บาท 8,132.00 -8,132.00 ใฟ้

-41,088.00 -41,088.00 บาท -41,088.00 -32,956.00

บ่ญซิ)ผ้จัดจำหน่าย ซิ)อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

220875 ห้างหันส่วนจำกัด อุ,.วิไอพี พะเบา
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนึ้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611081=10155 19/9/2018 611081=3003 4,500.00 -4,500.00 บาท 4,500.00 -4,500.00 ใร]
-4,500.00 -4,500.00 บาท -4,500.00 -4,500.00

ปัญซิ)ผุ้จัดจำหน่าย ซิ)อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

220876 บริษัท เพียา คริสดัส โปรดักส' จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612071=10386 27/9/2018 612071=000! 12,401.30 -12,401.30 บาท 12,401.30 -1 2 ,40 130 ใฟ้
-12,401.30 -12,401.30 บาท -12,401 30 -12,401.30

ปัญซิ)ผุ้จัดจำหน่าย ซิ)อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน
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220878 บริษัท คณาสินค้าส่ง จำกัด



มหาวิทยาลัยพะเยา

ธ ุรกรรมใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ็ดค ้างไว ้

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนั๋ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน

6 1 103(ว 10192 28/9/2018 6 1 1031ว00 0* 3,859.00 -3 ,859.00 บาท

ผลรวมสุดท้าย

-3,859.00

-155,076,446.33

-3 ,859.00

-155,076,446.33

บาท

จ่านานเงินใบแจ้งหนึ้ในฝิฤลเงิน 
^ ^ ^ ^ 3,859.00 

-3,859.00

18/10/201820:34:52
จ่านานส่วนลดเงินลดใ

นสกฺลเงิน ขอดดลในลโ!ลเงิน รันทีรับส่วนลด รันทีครบกำหนด อนฺมัติแล้า 
-3.859.00 28/9/2018 ษ'
-3,859.00





มหาวิทยาลัยพะเยา
^ ~  - 4 * 4 *  "  ฯ- ^วิ0/2018ธ ฺรกรรม  เบแจ ังหน ีท ีเบดค ้าง เว ้ 20:48:07

นน้า1

บัญปผ ฺจ ้ด จ ำ ห น ่า ย # อ วิธีการปาระเวิ'น^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
210001 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านคิกในพระบรมราซุปถัมภ์

จำนานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำค้ณ วันที ใบแจ้งหนื จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใมแจ้งหน้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100^12864 28/9/2018 611001=3006 2,688,260.00 -2,688,260.00 บาท 2,688,260.00 -2,688,260.00 28/9/2018 ใป
-2,688,260.00 -2,688,260.00 บาท -2,688,260.00 -2,688,260.00

บัญใ!ผัจัดจำหน่าย ปอ วิธีการปาร:ะเงิน

210002 การไฟฟ้าส่วนภุมิภาค
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใมส่าค้ฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกุลเงิน ขอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ครบกำหนด อนุม้ตแลา

61206910626 10/9/2018 612061=^049 10,119.42 -10,119.42 บาท 10,119.42 -10,119.42 าป
61206910752 28/9/2018 61 2069^052 10,744.28 -10,744.28 บาท 10,744.28 -10,744.28 ไป

-20,863.70 -20,863.70 บาท -20,863.70 -10,119.42

บัญป็ผ้จ้ดจำหน่าย ปอ วิธีการปาว:ะเงิน

210003 องค์การเภสัชกรรมสาขาภาคเหนือ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนี๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดฺล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแลัว

61106911283 9/8/2018 611069=0002 40,844.54 -40,844.54 บาท 40,844.54 -40,844.54 9/8/2018 ใป'
61206910584 23/8/2018 612061=001' 43,060.00 -43,060.00 บาท 43,060.00 -43,060.00 23/8/2018 ใ1ป
61206910585 23/8/2018 612069=0012 89,894.74 -89,894.74 บาท 89,894.74 -89,894.74 23/8/2018 ไป
61206910624 10/9/2018 6120690011 23,403.10 -23,403.10 บาท 23,403.10 -23,403.10 10/9/2018 ใใ!

-197,202.38 -197,202.38 บาท -197,202.38 -197,202.38

บ้ญป็ผฺจ้ดจำหน่าย ปอ วิธีการปาร:ะเงิน

210006 บริษัท ไปรษณิย'ไทย จำกัด
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบส่าคัฌ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดกุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206910697 24/9/2018 6120695:051 1,985.00 -1,985.00 บาท 1,985.00 -1,985.00 ใป
61220910273 25/9/2018 6122099016 548.00 -548.00 บาท 548.00 -548.00 ใป
61211910310 25/9/2018 612119=^027 660.00 -660.00 บาท 660.00 -660.00 ใใ!
61214^10231 26/9/2018 612149=^013 685.00 -685.00 บาท 685.00 -685.00 ใใ!
61212910389 27/9/2018 6121299032 1,781.00 -1,781.00 บาท 1,781.00 -1,781.00 ใใ!
61219910263 27/9/2018 6121933021 538.00 -538.00 บาท 538.00 -538.00 ใป
61210910369 28/9/2018 6121033026 266.00 -266.00 บาท 266.00 -266.00 ใใ!
612141=10247 28/9/2018 6121433016 254.00 -254.00 บาท 254.00 -254.00 ใใ!
612131=1๐258 28/9/2018 6121333021 151.00 -151.00 บาท 151.00 -151.00 ใใ!
61220910282 28/9/2018 6122033025 1,094.00 -1,094.00 บาท 1,094.00 -1,094.00 ใใ!
612011=10456 28/9/2018 6120133031 527.00 -527.00 บาท 527.00 -527.00 ใใ!
612061=10750 28/9/2018 6120633055 4,011.00 -4,011.00 บาท 4,011.00 -4,011.00 ใใ!
6 1 ^ 0 1 5 1 2 28/9/2018 999.90 -999.90 บาท 999.90 -999.90 ใใ!
613\ภ์01512 28/9/2018 10.10 -10.10 บาท 10.10 -10.10 ใใ!
612021=10403 28/9/2018 6120233031 477.00 -477.00 บาท 477.00 -477.00 ใใ!

-13,987.00 -13,987.00 บาท -13,987.00 -1,985.00

บิ'ญป็ผุ้จัดจำหน่าย ปอ วิธีการปาระเงิน

210008 กุนย'หนังสีอจฺฬาสงกรณ์มหาวิทยาลับ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน มอดกุล วิธีการปาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกุลเงิน ขอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612071=10406 28/9/2018 6120730006 27,093.50 -27,093.50 บาท 27,093.50 -27,093.50 ใป
-27,093.50 -27,093.50 บาท -27,093.50 -27,093.50

บ ั ญ ป ผ ฺ จ ้ ด จ ำ ห น ่ า ย ป อ ว ิ ธ ี ก'เรปาระ‘งิ1เ
210010 กรมสรรพากร



มหารทยาลัยพะเยา
18,10/2018

20:48:07ธุรกา[ร*มใบแจ้งหนี้ท ี่เป ็ดค้างไว้

ใบสำคัญ วับที่ ใบแจังหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิ?การฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงิน'ใมแจ้งหนี้ในสโ)ลเงิน
จำนวนส่านลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันท่ีคๆบกำหนด อนุมัติแล้ว
61106ไ3!1259 8/8/2018 6 1 106? [ะ !08 52.34 -52.34 บาท 52.34 -52.34 าฟ้

-52.34 -52.34 บาท -52.34 -52.34

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
210011 มหารทยาลัยพะเยา

จำนวนส่วนลดเงินลดใ
ใบสำคัญ วับที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

6 0 ^ 0 0 9 8 1 18/10/2016 205,145,000.00 -205,145,000.00 บาท 205,145,000.00 18/10/2016 ไฟ้
6 0 ^ 0 1 1 0 7 18/10/2016 205,145,000.00 205,145,000.00 บาท * 18/10/2016 ษ
61210!ว 10349 21/9/2018 61210?ธ024 7,496.00 -7,496.00 บาท 7,496.00 -7,496.00 21/9/2018 ษ
61210^10365 28/9/2018 61210?ธ016 20,900.00 -20,900.00 บาท 20,900.00 -20,900.00 28/9/2018 ษ
61100^12884 28/9/2018 6 1 100?[ะ224 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 28/9/2018 ใฟ้
61216^10516 29/9/2018 61216?ธ033 73,100.00 -73,100.00 บาท 73,100.00 -73,100.00 ใฟ้

-111,496.00 -111,496.00 บาท -111,496.00 -38,396.00

บ่'ญป็ผุ้จัดจำบผ่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
210022 คณะเวชคาลดร'เขดร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกา 'ๆฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันนี้รับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61203^10325 28/8/2018 61203?๐00-! 68,900.00 -68,900.00 บาท 68,900.00 -68,900.00 28/8/2018 ใฟ้
-68,900.00 -68,900.00 บาท -68,900.00 -68,900.00

บัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน
210030 สำนักงานประกันสังคมจังหาดพะเยา

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน้ี'ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสโ!ลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61207^10381 25/9/2018 61207??027 750.00 -750.00 บาท 750.00 -750.00 ใฟ้
61207^10382 25/9/2018 61207?ธ027 750.00 -750.00 บาท 750.00 -750.00 ใฟ้
61204?10542 25/9/2018 61204??048 632.00 -632.00 บาท 632.00 -632.00 ใฟ้
61123^10070 25/9/2018 6 1 123?{ะ005 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 าฟ้
61220^10275 25/9/2018 61220??023 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใฟ้
61220^10280 25/9/2018 61220??025 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใฟ้
61210^10357 26/9/2018 61210?ธ028 750.00 -750.00 บาท 750.00 -750.00 าฟ้
61210?10358 26/9/2018 61210?ธ026 750.00 -750.00 บาท 750.00 -750.00 ใฟ้
61210^10359 26/9/2018 61210?ธ025 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใฟ้
61106^11552 27/9/2018 61106?ธ132 360.00 -360.00 บาท 360.00 -360.00 ใฟ้
61204^10563 28/9/2018 61204?ธ045 632.00 -632.00 บาท 632.00 -632.00 าฟ้
61205^10241 29/9/2018 61205?ธ019 500.00 -500.00 บาท 500.00 -500.00 าฟ้
61205^10243 29/9/2018 61205?ธ019 500.00 -500.00 บาท 500.00 -500.00 ษ
61207^10420 30/9/2018 61207?ธ028 412.00 -412.00 บาท 412.00 -412.00 ใฟ้
61207^10421 30/9/2018 61207??028 412.00 -412.00 บาท 412.00 -412.00 ใฟ้

-15,448.00 -15,448.00 บาท -15,448.00 -750.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
210032 มหาวิทยาลัยพะเยา (ร้านจำหน่ายสินค้านี้ระลีก)

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธิการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันนี้รับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106? !1538 25/9/2018 61106?๐ 00ะ 12,150.00 -12,150.00 บาท 12,150.00 -12,150.00 ใ )ๆ'
-12,150.00 -12,150.00 บาท -12,150.00 -12,150.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน
210045 การประปาส่านกฺมิภาคสาขาพะเยา
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ใบสำคัญ รันที ใบแจ้ง หนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล รธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน
จำนานสำนลดเงิน?เดใ 

นลกลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน รันทีรับส่านลด รันทีครบกำหนด อนมัติ แลัา

611 ๐๐ไ3!268๐ 24/9/2018 611001=5215 3,210.00 -3,210.00 บาท 3,210.00 -3,210.00 าป
-3,210.00 -3,210.00 บาท -3,210.00 -3,210.00

บ้ญปผฺจ้ดจำหน่าย ใเอ รธิการปาระเงิน

210050

ใบสำคัญ วันท่ี

มหารทยาลัยพะเยา (เรีอบเอองค่า) 

ใบแอ้]หนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหน มอดดุล รธิการปาระเงิน ลกอเงิน จำนวนเงินใบแอ้]หนี้ในสกฺลเงิน
จำนานส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน รันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำทนด อนฺม้ติแล้า

61127510105 28/9/2018 611271=5004 63,600.00 -63,600.00 บาท 63,600.00 -63,600.00 28/9/2018 ใป
-63,600.00 -63,600.00 บาท -63,600.00 -63,600.00

บ้ญปผฺจัดจำหน่าย รํเอ รธํการปาระเงิน

210055

ใบสำคัญ รันที

ทีประชุมรองอธิการบติด้านการคลังและทรัพย์สํนมหารทยาลัยของรัฐ

ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล าธิการปาระเงิน สกฺลเงิน จำนานเงิน'ใบแจ้งหน้ึในสก?แงิน
จำนานส่านลดเงินสดใ 

นสกลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน รันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำทนด อนมัติแล้า

61106511543 26/9/2018 6110655131 20,000.00 -20,000.00 มาท 20,000.00 -20,000.00 ใป'
-20,000.00 -20,000.00 บาท -20,000.00 -20,000.00

ผลรวมสุดท้าย -3,242,262.92 -3,242,262.92



1.สร ุปรายละเอ ียดภาษ ีโรงเร ือนและท ี่ด ิน สำน ักงานเทศบาลตำบลแม ่กา(ตามแบบประเม ิน)

ลำด ับท ี่
รายการ หอพ ัก(แยกตามสัญญาเฟส1-5)ภาษ ี

ร ้านต ้า(มหาวิทยาลัย) ร้านค้า(บ?)
เงินเพิ่ม

รวม
ปีรายโต้ ป ีภาษ ี บ.พ ี.เอ ็น.เอส.โซน์ฯ มหาว ิทยาล ัยพะเยา บ.พี.เอ ็น.เอส.ใซน์ฯ มหาวิทยาล ัยพะเยา

1 พ.ศ.2550-2555 พ.ศ.2551-2556 29,160,000.00 68,808,000.00 2,916,000.00 6,880,800.00 ดู) 107,764,800.00

2 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 4,860,000.00 14,224,039.00 486,000.00 1,422,403.90 ^  20,992,442.90

3 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 4,276,000.00 6,947,625.00 91,225.00 497,201.25 477,320.13 703,885.00 @) 12,993,256.38

4 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 4,311,250.00 6,491,250.00 351,771.88 797,141.38 510,839.14 684,302.19 (เ) 13,146,554.59

5 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 4,706,750.00 7,427,750.00 12,134,500.00

6 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 3,589,750.00 6,506,250.00 113,369.82 489,670.48 10,699,040.30

รวม 50,903,750.00 110,404,914.00 556,366.70 1,784,013.11 4,390,159.27 9,691,391.09 177,730,594.17

&รร0 -2-559
® 134^7,053. V I



ลรุ'ปรายละเอียดการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ด ิน (แยกเฟส 1 สัญญา รด.143/2547 ระยะที่ 1 จำนวน 9 หลัง)

ปีรายได้ ปีภา8
ส่วนของ บ.พี.เอ็น.เอส.ไชน จำกัด

จำนวนเงินรวมฑ้ังส้ิน
รายละเอียดการจ่ายชำระเงิน

หมายเหดุค่าภาษีหอพัก ค่าภาษีร้านค้า เงินเพ่ิม คร้ังท่ี วันท่ีจ่ายชำระ จำนวนเงินค่าภาษีรวมเงินเพ่ิม 
สัญญา รด.143/2547

พ.ศ.2550-2555 พ.ศ.2551-2556 29,160,000.00 2,916,000.00 32,076,000.00 ■ ■ คร้ังท่ี4 25 มิลุนายน 2561
ม.ชำระปีท่ี 1 จำนวนรวม 18,400,000 บาท ยอดเงินเฉล่ีย 
แบ่งเป็น 7 งวด ตามสัญญาระยะท่ี 1 เป็นจำนวนเงิน .

มหาวิทยาลัยทำบันทึกการเจรจา กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระค่าภาษี ของ 
รายไค้ป็ 2550-2556 แบ่งชำระจำนวน 7ปี รวมเป็นเงินจำนวนท้ังส้ีน 
128,757,242.90 (รวม 5 สัญญา (ดามใบเสร็จ 10/055 จ่ายเช็ค 1ต่โ8 เลขท่ี 
1004468)พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 5,760,000.00 385,345.00 614,534.50 6,759,879.50

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 4,276,000.00 427,600.00 4,703,600.00 - คร้ังท่ี2 29 กันยายน 2560 จำนวนเงิน 9,445,975 บาท (ตามใบเสร็จ 11/058,057 จ่ายเช็ค 500 เลขท่ี 00086609)พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 4,311,250.00 431,125.00 4,742,375.00

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 4,706,750.00 - 4,706,750.00 คร้ังท่ี 1 24 มึนาคม 2560 จำนวนเงิน 4,706,760 บาท (ตามใบเสร็จ 08/059 จ่ายเช็ค 10โ8 เลขท่ี!0024747)

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 3,589,750.00 - 3,589,750.00 คร้ังท่ี 3 4 เมษายน 2561 จำนวนเงิน 3,589,750 บาท (ตามใบเสร็จ 07/074 จ่ายเช็ค ™  เลขท่ี 10041172)

จำนวนเงินรวมฑ้ังส้ิน 51,803,750.๓ 385,345.00 4,389,259.50 56,578,354.50 รวมจำนวนท่ีจ่ายไปท้ังส้ีน 23,219,212.09 บาท



* *
- ' . ว ฺ

รายละเอ ียดภารผ ่อนชำระค ่าภาษ ีโรงเร ือนและท ี่ด ิน  ประจำป ีภ าษ ี 2551-2557 จำนวน 128,757,242.90 บาท

รวมจ ่ายจร ิง รวม ส ่วนของ 911ร

ปีที่- ป ีงปม. ภาษี เง ินเพ ิ่ม ป ีภาษ ี ภาษ ี เง ินเพ ิ่ม ภาษี เง ินเพ ิ่ม รวม ร

1 2561 16,727,273.00 1,672,727.00 2551 16,328,000.00 1,632,800.00 4,860,000.00 486,000.00

2552 399,273.00 39,927.00 118,842.89 11,884.20

รวม 16,727,273.00 1,672,727.00 4,978,842.89 497,884.20 5,476,727.09

2 2562 16,727,273.00 1,672,727.00 2552 15,928,727.00 1,592,873.00 4,741,157.11 474,115.80

2553 798,546.00 79,854.00 237,685.79 23,768.40

รวม 16,727,273.00 1,672,727.00 4,978,842.89 497,884.20 5,476,727.09

3 2563 16,727,273.00 1,672,727.00 2553 15,529,454.00 1.552,946.00 4,622,314.21 462,231.60

2554 1,197,819.00 119,781.00 356,528.68 35,652.60

รวม 16,727,273.00 1,672,727.00 4,978,842.89 497,884.20 5,476,727.09

4 2564 16,727,273.00 1,672,727.00 2554 15,130,181.00 1,513,019.00 4,503,471.32 450,347.40

2555 1,597,092.00 159,708.00 475,371.58 47,536.80

รวม 16,727,273.00 1,672,727.00 4,978,842.89 497,884.20 5,476,727.09

5 2565 16,727,273.00 1,672,727.00 2555 14,730,908.00 1,473,092.00 4,384,628.42 438,463.20

2556 1,996,365.00 199,635.00 594,214.47 59,421.00

รวม 16,727,273.00 1,672,727.00 4,978,842.89 497,884.20 5,476,727.09

6 2566 16,727,273.00 1,672,727.00 2556 14,331,635.00 1,433,165.00 4,265,785.53 426,579.00

2557 2,395,638.00 239,562.00 771,431.14 77,142.53

รวม 16,727,273.00 1,672,727.00 5,037,216.67 503,721.53 5,540,938.20

7 2567 16,688,401.00 1,668,841.90 2557 16,688,401.00 1,668,841.90 5,373,913.86 537,391.97

รวม 117,052,039.00 11,705,203.90 รวม 16,688,401.00 1,668,841.90 5,373,913.86 537,391.97 5,911,305.82

38,835,879.50





มหาวิทยาลัยพะเยา

ธ ุรกรรมใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ็ดค ้างไว ้
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20:38:45
บัฌฟ้ผ้จัดจำทฝาย ริ)อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

200001 

ใบสำคัฌ

นายเขตตะวัน สุขหวาน 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งทนั๋ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งทน!นสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสฤลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106^11530 25/9/2018 61106??13โ 28,700.00 -28,700.00 บาท 28,700.00 -28,700.00 ใ,ป
-28,700.00 -28,700.00 บาท -28,700.00 -28,700.00

บ่'ญฟ้ผฺจัดจำVIฝาย ริ)อ วิธีการฟ้าวะเงิน

200002 

ใบสำคัฌ

นายคิลา เครือเดข 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งทน ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งทนในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสฦลเงิน บอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61110^10245
61100?12794

21 /9/2018 6 1 1 1 0 ? ธ 013 
28/9/2018 61100?ธ226

1,080.00
2,160.00

-1,080.00
-2,160.00

มาท 1,080.00 
บาท 2,160.00

-1,080.00
-2,160.00

ใ,ป 
ใ‘ป

-3,240.00 -3,240.00 บาท -3,240.00 -1,080.00

ป้ฌป็ผ้จัดจำทฝาย ริเอ วิธีกาวฟ้าระเงิน

200005 

ใบสำค้ณ

นางสาวกันทจิตต์ จุมน 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งทน ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งทนึ๋ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน บอดดลในสกุลเงิน วันทีวับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนฺม่'ติแล้ว

61110^10257 24/9/2018 61110??014 12,000.00 -12,000.00 มาท 12,000.00 -12,000.00 ใ'ป
-12,000.00 -12,000.00 มาท -12,000.00 -12,000.00

บ่'ฌฟ้ผ้จัดจำทน่าย ท่ีอ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

200006 

ใบสำคัฌ

นางสาวพิมพ์พร ธรรมสนธิ 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งทนึ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งทนในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน บอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนฺมัติแล้า

61216^10513
61216^10525

25 /9/2018 61216??032 
29 /9/2018 61216??034

11,700.00
2,700.00

-11,700.00
-2,700.00

บาท 11,700.00 
บาท 2,700.00

-11,700.00
-2,700.00

ใใ! 
ใใ!

-14,400.00 -14,400.00 บาท -14,400.00 -11,700.00

บ่'ญฟ้ผฺจัดจำบฝาย ริ)อ วิธีการใ!าระเงิน

200009

ใบสำค่ฌ

นายซยพัทธ์ โปร่าคริธนันท์ 

วันที ใบแจ้งทน จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งทนึ้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106^11529 25 /9 /2018 61106??129 2,551.00 -2,551.00 บาท 2,551.00 -2,551.00 ใฟ้
-2,551.00 -2,551.00 บาท -2,551.00 -2,551.00

บัญป็ผ้จัดจำทฝาย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงิน

200011

ใบสำคัฌ

นางรัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งทนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งทนในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61218^10612
61218^10615

26 /9 /2018 61218?ธ051 
27 /9 /2018 61218?ธ051

1,000.00
1,000.00

-1,000.00
-1,000.00

บาท 1,000.00 
บาท 1,000.00

-1,000.00
-1,000.00

ใใ! 
ใใ!

-2,000.00 -2,000.00 บาท -2,000.00 -1,000.00

บ่'ญฟ้ผฺจัดจำทฝาย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน

200013 

ใบสำเกุ้ฌ

นางสฺกัญญา นันทคิลป๋ 

วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งทน ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งทนในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204^10555 27/9/2018 61204??049 15,000.00 -15,000.00 บาท 15,000.00 -15,000.00 ใฟ้
-15,000.00 -15,000.00 บาท -15,000.00 -15,000.00
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บัญทีผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีกาวทีาวะเงิน

200017 นางสาวว'!ญา ตันหนาภรณ์ฦล
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบลำคํฌ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด อโ4ม้ตแลา

61218610613 26/9/2018 6121865051 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใ!)
61218610626 28 /9/2018 6121865052 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ไช
61ป\701425 26/9/2018 2,000.00 -2,000.00 14167291 -5? บาท 2,000.00 -2,000.00 ไช

-6,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -2,000.00

บัญทีผฺจ้ดจำหน่าย ทีอ วิธีกาว!)าระเงิน

200018 น.ส.มยุรัชฎ' พิพัฒภาสกร
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบลำคัญ วันที ใบแจํงหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการ'!)าวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกลเงิน ขอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด จนุม้ดแล้ว

61218610604 25/9/2018 6121865042 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ไ!)
-4 ,000.00 -4,000.00 บาท -4,000.00 -4,000.00

บัญทีผฺจัดจำหน่าย ทีอ วิธีการทีาวะเงิน

200021 นางสาวฤวิมล เจตนาเทียวชาญกิจ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีกาว!!าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61218610616 27/9/2018 6 1 2 1 8 ? ธ 051 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใที
-3,000.00 -3,000.00 บาท -3,000.00 -3,000.00

บัฌทีผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการ!!าระเงิน

200022 นางสาวกรชนก วยัคฆานนท'
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบลำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการทีาระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ควบกาหนด อนุม้ตแล้า

61ปใ/01429 26/9/2018 1,000.00 -1,000.00 14787291-5? บาท 1,000.00 -1,000.00 ไช
-1,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

บ่ญทีผุ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการทีาระเงิน

200026 นายยคณรงค' คิริเมธาวงค'
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบลำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการทีาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วนที่ครบกำหนด อนฺผัติแจ้ว

61218!-’10618 27/9/2018 6121865050 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ไช
61218610627 28 /9 /2018 6121865052 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใช

-4,000.00 -4,000.00 บาท -4,000.00 -3,000.00

ปัญทีผ้จัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการทีาระเงิน

200028 นาบววาบฺทธ โชติประกายเกียรติ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบลำคัฌ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการทีาระเงิน สฤลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนึ้ในสโ!ลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ตแล้ว

612181=10617’ 27/9/2018 6121865051 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใช
-2,000.00 -2,000.00 บาท -2,000.00 -2,000.00

บัญ•ฮผุ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีกาว!!าวะเงิน

200030 นายเจษฎา ผลาสุข
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบลำค่ฌ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการทีาระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

6 1 ม ่พ ั1 4 2 8 26/9/2018 2,000.00 -2,000.00 14787291-55 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใช
-2,000.00 -2,000.00 บาท -2 ,000.00 -2,000.00
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บ้ญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
200031 นายประรณ าย้คฆานนที

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฤลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนึ้ในสกฺลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรัฆส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61218^10622 27/9/2018 61218??051 4,000.00 -4,000.00 บาห 4,000.00 -4,000.00 น
-4,000.00 -4,000.00 บาท -4,000.00 -4,000.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
200032 นางสาวจันทร์ทิภา จบศรี

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61218^10588 20/9/2018 61218??045 4,000.00 -4 ,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ษ
-4,000.00 -4 ,000.00 บาท -4,000.00 -4,000.00

ปัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
200033 นายาฒิไกร ใจค่าฟุ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สเๅลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน'ในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ขอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61216^10524 29/9/2018 6 1 2 1 6 ? ธ 033 10,800.00 -10,800.00 บาท 10,800.00 -10,800.00 ษ
-10,800.00 -10,800.00 บาท -10,800.00 -10,800.00

ปัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
200034 นายไพรัตน์ ฤทัยประเสริฐคริ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61216^10522 29/9/2018 61216??032 6,900.00 -6 ,900.00 บาท 6,900.00 -6,900.00 ใ1ป
-6,900.00 -6 ,900.00 บาท -6,900.00 -6,900.00

ปัญป็ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
200035 นายญาณววุตมั วิทยเวทานนท์

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนึ้ในสฤลเงิน
จำนานส่านลดเงินสดใ 

นสฦลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺบ่ติแล้ว

61112^10110 28/9/2018 6 1 1 1 2 ? ผ 0 7 1,380.00 -1 ,380.00 บาท 1,380.00 -1,380.00 าฟ้
-1,380.00 -1 ,380.00 บาท -1,380.00 -1,380.00

ปัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
200036 นายกรรณ ธนะางค่

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน บอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611121=1๐106 28/9/2018 61112??006 1,580.00 -1 ,580.00 บาท 1,580.00 -1,580.00 ใฟ้
-1,580.00 -1 ,580.00 บาท -1,580.00 -1,580.00

ปัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
200037 นายสุรเสก ติกำรัมย์

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน่ จำนานเงินในใบแจ้งหนื ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนานส่านลดเงินสดใ 

นสฦลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนฺทัติแล้ว

61112^10112 28/9/2018 61112?ธ006 2,740.00 -2 ,740.00 บาท 2,740.00 -2,740.00 ใฟ้
-2,740.00 -2 ,740.00 บาท -2,740.00 -2,740.00

ปัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
200038 นายซยพล ฆุญกันทะ
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ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่าหาหผิห่ให'ใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!!าวะเงิน ส(ไสเงิน
จ่านานส่วนลดเงินสดใ 

จ่านานเงิน'ใบแจ้งหนึ้ในสกฺลเงิน นสฦสเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61112510109 28/9/2018 6 1 1 1 2 ? ธ 007 1,880.00 -1,880.00 บาท 1,880.00 -1,880.00 ษ
-1 ,880.00 -1,880.00 บาท -1,880.00 -1,880.00

บัญสํมุ้จ่ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการ!!าระเงิน

200039 นายอกํวิชญ' ซงยศ
จ่านานส่วนสดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกสเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61112510108 28/9/2018 6111255007 980.00 -980.00 บาท 980.00 -980.00 ใร]
-980.00 -980.00 บาท -980.00 -980.00

บัญ!!ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการ!)าระเงิน

200040 นายอนุสรณ์ ฆฺญยืน
จ่านานส่วนสดเงินลดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่าหาหผิห่ไห'ใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกสเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสเๅลเงิน วันทีรับส่านลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204510551 26/9/2018 61204ที’504? 2,100.00 -2,100.00 บาท 2,100.00 -2,100.00 ใสํ
61204510618 30/9/2018 61204ที’5050 2,100.00 -2,100.00 บาท 2,100.00 -2,100.00 ใร]

-4 ,200.00 -4,200.00 บาท -4,200.00 -2,100.00

บัญสํผ้จ้ดจ่าหน่าย รํเอ วิธีการสำระเงิน

200041 นางสาวเพ็ญพรรณ ทิพย์คง
จ่านานส่วนสดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่าหานเงิน'ใน'ใบ แจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกลเงิน ยอดดุลในสกฺลเงิน วันทีรับส่านลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204510561 27/9/2018 61204ที’504? 15,000.00 -15,000.00 บาท 15,000.00 -15,000.00 ใสํ'
-15,000.00 -15,000.00 บาท -15,000.00 -15,000.00

บัญ!)ผฺจ้ดจ่าหน่าย สํอ วิธีการสำระเงิน

200042 นางสาวซดมาเริยน่า มุหาผัดนาซารฺดติน
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วัหที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการร]าระเงิน สฤลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดุลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนฺผัติแล้ว

61100512793 28/9/2018 6110055220 840.00 -840.00 บาท 840.00 -840.00 ใร]
-840.00 -840.00 บาท -840.00 -840.00

บัญธผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

200054 หายอทีวัฒน่ ไฝเควิอ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺส วิธีการสำระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดุลในสฤลเงิน วันทีรับส่านลด วํนัทีคิริบิกีาหนด อนุมัติแล้ว

61106? !1518 25/9/2018 6110655128 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ใใ]
-6 ,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -6,000.00

บัญ!!ผุจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

200055 นายกันต์คักติทรัพย์พ่วง
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่าหาหผิหในใบแจ้งหน ยอดดฺส วิธีการสำระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรัมส่วนลด านทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106511517 25/9/2018 6110655128 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใสํ
-5 ,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บัญป็ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

200056 นายอาณัติ ขัดติสะ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการร]าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท1ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61123510073 25/9/2018 6112355008 15,000.00 -15,000.00 บาท 15,000.00 -15,000.00 ใใ]
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-15,000.00 -15,000.00 บาท -15,000.00 -15,000.00

บ่'ญริ!ผฺจัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการร!าระเงิน

200057 

ใบสำค่ฌ

นาย*!คาซญ์ บางทิพย์ 

วันท ใบแจ้งหน จ้านานเในในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการร)าระเงิน สโ!ลเงิน จ้านานเงินใบแจ้งหน่ในสโ!ลเงิน
จ้านวนส่วนลดเงินสดใ 

นสฦลเงิน บอดดลใบสกลเงิน วับทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611061=11527 25/9/2018 6110666129 6,396.00 -6 ,396.00 บาท 6,396.00 -6,396.00 ใร)'
-6,396.00 -6,396.00 บาท -6 ,396.00 -6,396.00

บ่ฌริ)ผ้จํดจ้าหน่าย ท่ีอ วิธีการร)าวะเงิน

200059 

ใบสำคัก)

นางสาวอมรวัตน่ ยาสมุทร 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ้านวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการร)าระเงิน สกลเงิน จ้านานเงินใบแจ้งหน่ไนสโ!ลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611231=10072 25/9/2018 6112366009 15,000.00 -15,000.00 บาท 15,000.00 -15,000.00 ใท่ี
-15,000.00 -15,000.00 บาท -15,000.00 -15,000.00

บ่'ญริ)ผฺจ้ดุจ้าหน่าย ท่ีอ วิธีการร)าระเงิน

200062 

ใบสำคัก)

นางสาาฟ้ชญา จีดดวงวัน 

วันที ใบแจ้งหนั๋ จ้านวนเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการร!าระเงิน สกลเงิน จ้านวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611061=11553 27/9/2018 6110666132 7,200.00 -7,200.00 บาท 7,200.00 -7,200.00 ใร{
-7,200.00 -7,200.00 มาท -7 ,200.00 -7,200.00

บัญริ)ผ้จัดจ้าหน่าย ริ)อ วิธีการร)าวะเงิน

200065 

ใบส่าคัก)

นายเจียมรัตน์ มาฟฺ 

วันที ใบแจ้งหน จ้านวนเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการร)าระเงิน สกลเงิน จ้านานเงิน'ใบแจ้งหนในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน บอดดุลในสโ!ลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611051=10168 28/9/2018 6110566010 6,300.00 -6,300.00 บาท 6,300.00 -6,300.00 ใท่ี
-6,300.00 -6,300.00 บาท -6,300.00 -6,300.00

บัญป็ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการร)าวะเงิน

200066 

ใบสำคัก)

นายจักวกฤษณ์ แจขจัด 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ้านานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการร!าระเงิน สฦลเงิน จ้านวนเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุล'ในสโ!ลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611061=11516 25/9/2018 611061=6128 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใท่ี
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บ่'ญริ)ผ้จ้ดจ้าหน่าย ริ)อ วิธีกาวร)าระเงิน

200067 

ใบสำคัก)

นางสาววิมสรัตน์ ทิติสาร 

วันที ใบแจ้งหน่ จ้านานเงินในใบแจ้งหนี๋ ยอดดุล วิธีการร)าระเงิน สกลเงิน จ้านวนเงินใบแจ้งหน่ในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน บอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611061=11512 25/9/2018 611061=6127 40,000.00 -40,000.00 บาท 40,000.00 -40,000.00 ใร)
-40,000.00 -40,000.00 บาท -40,000.00 -40,000.00

บัญริ)ผ้จัดจ้าหน่าย ริ)อ วิธีการร)าระเงิน

200068 

ใบสำคัก)

นายทรงกรด มูลเทพ 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ้านานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการร)าระเงิน สกลเงิน จ้านวนเงิน'ใบแจ้งหน่ในส!!ลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611061=11513 25/9/2018 6110666127 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใร)'
-20,000.00 -20,000.00 บาท -20,000.00 -20,000.00

บัญเ{ผุจัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการร!าระเงิน

200069 นายนิรัชก'! นิรัชโยริ!น
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ใบสำคัฌ วันที ใบแจ่งหน จ่านวนผินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธิการช่าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106511514 25/9/2018 6110655127 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใช่
-20,000.00 -20,000.00 บาท -20,000.00 -20,000.00

บ่ญร่!ผ้จ้ดจ่าหน่าย ช่อ วิธีการสำระเงิน

200070 นางสาวหทัยชบก จรเข้
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใมสำก่ญ วันท่ี ใบแจ่งหน่ จ่านวนผินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล รธิการช่าระผิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ตแล้ว

61106511515 25/9/2018 6110655127 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ใช่
-30,000.00 -30,000.00 บาท -30,000.00 -30,000.00

บ่'ญ!!ผ้จัดจ่าหน่าย ช่อ วิธีการสำระเงิน

200072 นางสาวกลธิดา อิมหลา
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบ สำดัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานผินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล รธกิารร!าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสก.ลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺมัดิแล้า

61216510496 21/9/2018 6121655033 9,600.00 -9,600.00 บาท 9,600.00 -9,600.00 ใข้
61216510528 29/9/2018 6121655034 3,900.00 -3,900.00 บาท 3,900.00 -3,900.00 ใช่

-13,500.00 -13,500.00 บาท -13,500.00 -9,600.00

บ่ญร่!ผ้จัดจ่าหน่าย ข้อ วิธีการสำระเงิน

200073 นายอนฺช่ด อินดาางค์
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคํฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการร!าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺมัติแ ล้า

61216510498 21/9/2018 6121655033 10,500.00 -10,500.00 บาท 10,500.00 -10,500.00 ใช่
-10,500.00 -10,500.00 บาท -10,500.00 -10,500.00

ปัญช่ผัจ้ดจ่าหน่าย ช่อ วิธีการสำระเงิน

200074 นายกัมพล มะในที!]
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน่ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการสำระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด านัทีคิริบิกีาหนด อนม้ดํแล้า

61216510495 21/9/2018 6121655033 2,700.00 -2,700.00 บาท 2,700.00 -2,700.00 ใช่
-2 ,700.00 -2,700.00 บาท -2,700.00 -2,700.00

ปัญช่ผัจ้ดจ่าหน่าย ช่อ วิธีกาวสำระเงิน

200075 นางสาวสฺคนธ์ ทองโอภาส
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนึ้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการสำวะเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺม้คิแล้า

61216510523 29/9/2018 6121655033 12,300.00 -12,300.00 บาท 12,300.00 -12,300.00 ใช่
-12,300.00 -12,300.00 บาท -12,300.00 -12,300.00

ปัฌช่ผ้จัดจ่าหน่าย ข้อ วิธีการสำระเงิน

200076 นายไพฑฺวย์ ภฺคำ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีกาวสำระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่คาบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100512813 28/9/2018 6110055226 7,040.00 -7,040.00 บาท 7,040.00 -7,040.00 ใช่
-7 ,040.00 -7,040.00 บาท -7,040.00 -7,040.00

ปัญช่ผ้จ้ดจ่าหน่าย ช่อ วิธีกาวสำระเงิน

200077 นามสมเพชร เผึองผา
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการข้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันที่รัมส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100512812 28/9/2018 6110055226 7,040.00 -7,040.00 บาท 7,040.00 -7,040.00 ใช่
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ยัญปีผ ุ้*จ ้าหน่าย ฟ้อ

-7,040.00 -7,040.00 บาท -7,040.00 

วิธีการฟ้าระเงิน

เนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน

-7,040.00

ยอดดฺลใบสกลเงิน วับทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

200078 

ใยสำคัญ

นายยฺทธพงษ์ วัฒนาพว 

วันที่ ใฆแจ้งหน จำบานผิบ'ใบ'ใบแจ้งหน ยอดดล วิธีกา'!ฟ้าระเงิบ สฤลเงิบ
จำน':

จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลผิน

61105910171 28/9/2018 6110596010 2,700.00 -2,700.00 บาท 2,700.00 -2,700.00 ใๆ )'
-2,700.00 -2,700.00 บาท -2,700.00 -2,700.00

ยัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

200079 บายณ่งุ่เพงค่ ค่ายันส์บ
จำบวบส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วับที ในแจ้งหที จำบานเงินใบใบแจ้งหบั๋ บอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิบ สฤลเงิน จำบวบเงินใบแจ้งหบึ้ใบสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดลใบสฤลเงิน วับทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อบฺผ่ดิแลืว

61100912823 28/9/2018 6110096226 5,400.00 -5,400.00 บาท 5,400.00 -5,400.00 ใฟ้
-5,400.00 -5,400.00 บาท -5,400.00 -5,400.00

ยัญ'ธผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

200082 บางสาวคิริลาวเนย' โต๊ะบาค
จำบวบส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัณ วับที ใบแจ้งหบั๋ จำบวบเงิน'ใบ'ใบ แจ้งหน มอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิบ สกฺลเงิน จำบวบเงินใบแจ้งหนใบสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกลเงิน วับทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61218910601 20/9/2018 6121896046 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใๆ )'
-2,000.00 -2,000.00 บาท -2,000.00 -2,000.00

ยัญร็เผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

200085 บางสาวสฺบับที อัญชสิบกุล
จำบวบส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบึ๋ จำบาบเงิบใบใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิบ สฤลเง็บ จำบวบเงินใบแจ้งหบึ๋ใบสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลใบสฤลเงิน วับทีร้มส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อบฺผัทีแสำ

61204910557 27/9/2018 6120496046 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใๆ )
-20,000.00 -20,000.00 บาท -20,000.00 -20,000.00

ยัญป็ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

200086 บางเสาวรจน่ ฟ้ายจฺล?ตา'
จำบวบส่วนลดเงินลดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบึ๋ จำบวบเงินใบใบแจ้งหน ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิบ สฤลเงิบ จำบานเงินใบแจ้งหบั๋ใบสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลใบสฤลเงิน วับทีรับส่วนลด วันท่ีควบกาหนด อบฺมัติแสำ

61218910600 20/9/2018 6121896047 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใๆ )
61218910620 27/9/2018 6121896050 8,000.00 -8,000.00 บาท 8,000.00 -8,000.00 ใฟ

-18,000.00 -18,000.00 บาท -18,000.00 -10,000.00

ยัญป็ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

200090 บางดางมบ จ้ตร่จำบงค่
จำบานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบ จำบวบเงิบใบใบแจ้งหน ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกสเงิน จำบวบเงินใบแจ้งหนใบสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสฦลเงิน วับทีรับส่วนลด วันท’ควบกำหนด อบฺยัคัแสํว

61204910556 27/9/2018 6120496050 25,000.00 -25,000.00 บาท 25,000.00 -25,000.00 ใๆ )
-25,000.00 -25,000.00 บาท -25,000.00 -25,000.00

ยัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน

200091 บางสาววับฤทัย สัจจพับธี
จำบานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบึ๋ จำบวบเงินใบใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกสเงิน จำบวบเงินใบแจ้งหนใบสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสฦลเงิน วับทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อบฺมํดิแลา

61204910562 27/9/2018 6120496050 25,000.00 -25,000.00 บาท 25,000.00 -25,000.00 ใๆ )
-25,000.00 -25,000.00 มาท -25,000.00 -25,000.00
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บ่'ญ!)ผุลัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการ!)าระเงิน

200092 นายคัาสิทธีมิต ิริ
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน สฤสเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61214510241 28/9/2018 6121455016 13,917.00 -13,917.00 บาท 13,917.00 -13,917.00 ษ
-13,917.00 -13,917.00 บาท -13,917.00 -13,917.00

บัญ!)ผ้ลัดจ่าหน่าย ง็)อ วิธีการ!)าระเงิน

200103 นายสุเทพ นิ่มสาย
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงิน'ใน'ใบ แจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการ!)าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฦลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ครบกำหนด อนฺผัติแจ้ว

61212510392 28/9/2018 6121256034 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใ!)'
-4,000.00 -4,000.00 บาท -4,000.00 -4,000.00

บัญ®ผ้ลัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการ!!าระเงิน

200116 นายกิตติพัฒน์ วัฒนดำรง
จ่านานส่วนลดเงินลดใ

ใบสำคัณ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!)าระเงิน สกฺสเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนฺมัดีแล้า

61218510639 28/9/2018 6121855052 2,190.00 -2,190.00 บาท 2,190.00 -2,190.00 ใใ]
-2,190.00 -2,190.00 บาท -2,190.00 -2,190.00

บ่ญ!)ผ้ลัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการ!!าระเงิน

200117 นายมนตริ ทองอ่อน
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ขอดดลในสฤลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61218510630 28/9/2018 6121856052 2,190.00 -2 ,1 9 0 0 0 บาท 2,190.00 -2,190.00 ใ!)
-2,190.00 -2,190.00 บาท -2,190.00 -2,190.00

บัญ!)ผุ้ลัดจ่าหน่าย ร็เอ วิธีการ!)าระเงิน

200118 นางสาาขวัญฤดี มฺญดาบ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!)าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับล่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมัติแจ้า

61110510273 28/9/2018 6111055016 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใ!)
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บ่'ญป็ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการ!)าระเงิน

200119 นางสาวภฺษณิคา ศริทา
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!)าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมิติแล้ว

61125510078 28/9/2018 6112555005 750.00 -750.00 บาท 750.00 -750.00 ใใ]
61125510079 28/9/2018 6112555005 16,200.00 -16,200.00 บาท 16,200.00 -16,200.00 ใใ]

-16,950.00 -16,950.00 บาท -16,950.00 -750.00

ปัญป็ผ้ลัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการ!)าระเงิน

200121 นายปรัชญา แสนแปง
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในลฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมัติแล้า

61210510370 28/9/2018 6121055026 5,806.00 -5,806.00 บาท 5,806.00 -5,806.00 ใ!)
-5,806.00 -5,806.00 บาท -5,806.00 -5,806.00

บัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการ!!าระเงิน

200122 นาบ5นกฤด เทพอุโมงค์
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จ่านานสำนลดเงินลดใ

ธ ุรกรรผใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ็ดค ้างไว ้

ไมสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการฟ้า'!ะเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วัแทีรับส่วนลด วันทีควบกำหนด อนฺม้ติแล้ว

61210610371 28/9/2018 6 1 2 1 0 6 ผ 2 6 5,806.00 -5,806.00 บาท 5,806.00 -5,806.00 ใป
-5,806.00 -5,806.00 บาท -5,806.00 -5,806.00

บ้ญร่!ผัจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน

200123 

ใบสำคัฌ

นายณัฐนที ท้าวพันวงค์ 

วันที ใมแวังหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน บอดดฺล วิธีกาวฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนฺผ้ติแล้ว

61210610372 28/9/2018 6121066027 5,806.00 -5,806.00 บาท 5,806.00 -5,806.00 ใฟ้
-5,806.00 -5,806.00 บาท -5,806.00 -5,806.00

บัญฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน

200131

ใบสำคัฌ

นายกลวัชร ณวัตน์ชานนที 

วันที ใบแวังหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในลกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีควบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61210610373 28/9/2018 6121066027 5,806.00 -5,806.00 บาท 5,806.00 -5,806.00 าฟ้
-5,806.00 -5,806.00 บาท -5,806.00 -5,806.00

บัญ!!ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

200147

ใบสำคัก)

นางลาวจิตติมา จันทกาค 

วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในลกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีควบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61100612871 28/9/2018 6110066229 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 าฟ้
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บัญฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน

200148

ใบล่าคัฌ

นาย!?ขคาลตว์ คเชนท':สฺวรรณ 

วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงิน'ใน'ใบแจ้งหน้ี ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ี'ในสเๅลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ขอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61100612869 28/9/2018 6110066223 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใร]
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บ้ญ!)ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน

200149 

ใบสำคัญ

นางดวงดาว โย!!ดะ 

วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในลฦลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100612872 28/9/2018 6110066229 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใร]
-10,000.00 -10,000.00 มาท -10,000.00 -10,000.00

มัก)!!ผ้จัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีกาวฟ้าระเงิน

200150 

ใบส่าคัก)

นายธนาวัฒน่ มัทมฤทธีฦล 

วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ีในสโเลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันทีควบกำหนด อนฺม้ติแล้ว

61100612870 28/9/2018 6110066229 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใร]
-10,000.00 -10,000.00 มาท -10,000.00 -10,000.00

มัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

200151

ใบล่าคัณ

นางสาวอวท้ย ผุลคำ 

วันที ใบแวังหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการฟ้าวะเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน มอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61100612873 28/9/2018 6110066229 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใฟ้
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00
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บัญทีผฺจัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิ?การทีาระเงิน

290018 ดร.ฤทัยภัทร ทิมลคริ
จ่านานสำนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ?การทีาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106? !1453 13/9/2018 61106?ธ125 28,190.00 -28,190.00 มาท 28,190.00 -28,190.00 าป
61212^10403 28/9/2018 61212?ธ034 9,540.00 -9,540.00 บาท 9,540.00 -9,540.00 าป

-37,730.00 -37,730.00 บาท -37,730.00 -28,190.00

บ้ญทีผ้จ้ดจ่าหน่าย ทีอ วิ?การทีาระเงิน

290023 นายกรุง ผิวพรรณ์
จ่านานส่านลดเงินลดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิ?การทีาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน!นลฤลเงิน นลฤลเงิน ยอดดลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61104^10354 24/9/2018 61104??023 10,000.00 -10,000.00 มาท 10,000.00 -10,000.00 ใช
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บ้ญทีผ้จัดจ่าหน่าย ทีอ วิ?การทีาระเงิน

290027 นางสาากฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงิน'ใน'ใบแจ้งหน้ี ยอดดุล วิ?การทีาระเงิน สฦสเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนมัติแล้ว

61208^10300 21/9/2018 6 1 2 0 8 ? ผ 2 3 1,700.00 -1,700.00 มาท 1,700.00 -1,700.00 ใป
-1,700.00 -1,700.00 บาท -1,700.00 -1,700.00

บัญทีผฺจัดจ่าหน่าย ทีอ วิ?การปาระเงิน

290029 นายกฤษฎา ใจแก้วที
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงิน'ใน'ใบแจ้งหน๋ึ ยอดดุล วิ?การทีาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด านท่ครบกำหนด อนฺมัดิแล้า

61205^10246 29/9/2018 61205?ธ016 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ไป่
-2,000.00 -2,000.00 มาท -2,000.00 -2,000.00

บ้ญป็ผฺจัดจ่าหน่าย ใ}อ วิ?การปาระเงิน

290031 นางกฤษณา แปงณ็วงค่
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัณ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิ?การปาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺม้ติแล้ว

61101?10101 24/9/2018 61101?ธ006 1,179.14 -1,179.14 บาท 1,179.14 -1,179.14 ใป
-1,179.14 -1,179.14 บาท -1,179.14 -1,179.14

บ้ญปผ้จ้ดจ่าหน่าย ท่ีอ วิ?การปาระเงิน

290034 นายกฤษดา ตามประดิษฐ์
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิ?การทีาระเงิน สฤสเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61202^10384 28/9/2018 6 1 2 0 2 ? ผ 3 0 3,300.00 -3,300.00 บาท 3,300.00 -3,300.00 ไป่
-3,300.00 -3,300.00 บาท -3,300.00 -3,300.00

บัญทีผ้จัดจ่าหน่าย ทีอ วิ?การปาระเงิน

290039 นางสาวกัญญาภัทร วิมลฤต
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิ?การทีาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61219^10250 27/9/2018 61219?8021 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ไป
61219โ310254 27/9/2018 61219?ธ021 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใป
61219?10270 30/9/2018 61219?ธ022 11,100.00 -11,100.00 บาท 11,100.00 -11,100.00 ใป

-23,100.00 -23,100.00 บาท -23,100.00 -2,000.00
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บํฌป็ผุ้จัดจำหน่าย ใ!อ วิธีกาวฟ้าระเงีบ

เนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดลใบสก.สเงิบ วับทีรับส่วบลด วันท่ีครบกำหนด อบฺผัติแล้ว

290042 

ใบล่ากัญ

ผค.กันย์กัญญา ใจการวงค'สกุล 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าวะ(งิบ สกุลเงิน
จำน'

จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน

61205610254 28/9/2018 612056601? 11,200.00 -11,200.00 บาท 11,200.00 -11,200.00 ใ'ป
61205610257 28/9/2018 6120566010 15,500.00 -15,500.00 บาท 15,500.00 -15,500.00 ใร!

-26,700.00 -26,700.00 บาท -26,700.00 -11,200.00

บัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ทีอ วิธีการฟ้าระผิบ

290045 นางสาวกัลยกร รับงาน
จำบวบล่วบลดเงีบสดใ

ใบล่ากัญ วับที ใบแจ้งหบึ๋ จำบวบ(งีบใบใบแจ้งหบั๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิบ สกุลเงิน จำบาบเงีบ'ใบ แจ้งหบใบสกล ผ ิบ นสกุลเงิน ยอดดลใบสกลเงีบ วับทีรับส่วบลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61208610320 29/9/2018 6120866026 750.00 -750.00 บาท 750.00 -750.00 ใฟ้
-750.00 -750.00 บาท -750.00 -750.00

บัญฟ้ผฺจ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงีบ

290046 ดร.กัลยา จำปาทอง
จำบวบส่า บลดเงิบสด'ใ

ใบล่ากัฌ วับท ใบแจ้งหบ จำบวบ(งีบใบใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิบ สกล(งีบ จำบวบ(งีบใบแจ้งหบใบสกุล(งีบ นสกุลเงิน ยอดดลใบสกลเงิบ วับทีรับส่าบลด วันท่ีครบกำหนด อบฺม้ติแล้ว

612021=10373 27/9/2018 6120266030 533.00 -533.00 บาท 533.00 -533.00 ใร]
-533.00 -533.00 บาท -533.00 -533.00

บัญ'อผ้จัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิบ

290047 นางสาวกัลยาณี กุ'เจริญ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบล่ากัญ วับที ใบแจ้งหบึ จำบวบ(งีบใบใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีการฟ้าระ(งีบ สกุลเงิน จำบวบผิบ'ใบแจ้งหบึ้ใบสกลผิบ นสกุลเงิน ยอดดลใบสกลเงิบ วับทีรับส่วบลด วันที่ครบกำหนด อบมัติแล้ว

61100612681 24/9/2018 6 1 100?ธ 214 2,400.00 -2,400.00 บาท 2,400.00 -2,400.00 ใฟ้
-2,400.00 -2,400.00 บาท -2,400.00 -2,400.00

ยัญรํเผู้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงีบ

290053 บางสาวกาญจบา โปทาวิ
จำบวบส่วบลดเง็บลดใ

ใบล่ากัฌ วับที ใบแจ้งหบ จำบวบ(งีบใบใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงีบ สกุลเงิน จำบวบ(งีบใบแจ้งหบใบสกุล(งีบ นสกุลเงิน ยอดดุลใบสกุลเงีบ วับทีรับส่าบลด วันที่ครบกำหนด อบฺผัติแล้ว

61301610232 28/9/2018 6130166012 500.00 -500.00 บาท 500.00 -500.00 ไป่
-500.00 -500.00 บาท -500.00 -500.00

บัญฟ้ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงีบ

290054 ผค.กาญดุบฺวัตน่ ไผริบทร'
จำบวบล่าบลดเงีบสดใ

ใบล่ากัญ วับที ใบแจ้งหบ จำบวบ(งีบใบใบ(เจ้งหบ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงีบ สกุลเงิน จำบาบผิน่ใบ แจ้งหบใบสกล ผ ิบ นสกุลเงิน ยอดดุลใบสกุลเงีบ วับทีรับส่าบลด วับทีควบกำหบด อนุมัติแล้ว

612051=10251 28/9/2018 6 1 2056 602โ 5,680.00 -5,680.00 บาท 5,680.00 -5,680.00 ใฟ้
-5,680.00 -5,680.00 บาท -5,680.00 -5,680.00

บัญธผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิบ

290071 ดร.รณกร สร้อยนาค
จำบวบส่วบลดเงิบสดใ

ใบล่ากัญ วับที ใบแจ้งหบํ่ จำบวบเงิบ่ใบ'ใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงีบ สกุลเงิน จำบวบ(งีบใบแจ้งหบึ๋ใบสกุล(งีบ นสกุลเงิน ยอดดุลใบสกุลเงีบ วับทีวับส่วบลด วันที่ครบกาหนด อบฺม้ติแล้ว

612011=10461 28/9/2018 6120166030 1,700.00 -1,700.00 บาท 1,700.00 -1,700.00 ใฟ้
611061=11556 27/9/2018 611061=6131 12,500.00 -12,500.00 บาท 12,500.00 -12,500.00 ใฟ้
61106611557 27/9/2018 6110666131 12,500.00 -12,500.00 บาท 12,500.00 -12,500.00 ใฟ้

-26,700.00 -26,700.00 บาท -26,700.00 -1,700.00
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บ่'ญทีผ้จัดจำหน่าย รีเอ วิธีการทีาระเงิน

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับสำนลด วันท่ีครบกำหนด จนฺมัติแล้ว

290079 

ใบสำคัญ

นาย1ลยาฅิกฺล สุขสมสถาน 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีกาวปาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน!นสกุลเงิน

61106611535 25/9/2018 61 106^^130 2,400.00 -2,400.00 มาท 2,400.00 -2,400.00 ใร!
61211610333 28/9/2018 6121166028 2,200.00 -2,200.00 บาท 2,200.00 -2,200.00 าป

-4,600.00 -4,600.00 บาท -4,600.00 -2,400.00

ปัฌทีผุ้จัดจำหน่าย รีเอ วิธีกาวปาวะเงิน

290082 นายเทียวติคักติอองกุลนะ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนึ๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดด.ล วิธีการทีาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน!นสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100612771 28/9/2018 6110066211 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใร!
-4,000.00 -4,000.00 บาท -4,000.00 -4,000.00

ปัฌทีผ้จัดจำหน่าย รีเอ วิธีกาวทีาวะเงิน

290088 นางสาวเขมาติ ปริดาล้ขิต
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดฺล วิธีกาวทีาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนไนสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61106611536 25/9/2018 6110666131 2,400.00 -2,400.00 บาท 2,400.00 -2,400.00 ใร!
61202610398 28/9/2018 6120266032 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใร!
61202610359 24/9/2018 6120266022 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใป

-8,400.00 -8,400.00 บาท -8,400.00 -2,400.00

บัฌร๊ั!ผัจัดจำหน่าย รีเอ วิธีกาวปาวะเงิน

290093 นางสาาคณาทิพย์ สํงห์สาย
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนึ๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ บอดดฺล วิธีกาวทีาวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน้ีในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61104ไ310359 26/9/2018 6110466024 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใร!
-1,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

ปัฌทีผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการปาวะเงิน

290098 ผศ.ดร.คมกกุช ตาชม
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหที ยอดดฺล วิธีการทีาระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100612546 13/9/2018 6110066204 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใป
61204610575 28/9/2018 6120466041 5,000.00 -5,000.00 มาท 5,000.00 -5,000.00 ใใ!
61204610603 28/9/2018 6120466042 7,400.00 -7,400.00 บาท 7,400.00 -7,400.00 ใใ!

-22,400.00 -22,400.00 บาท -22,400.00 -10,000.00

บ'ญ'อผ้จัดจำหน่าย รีเอ ร!!การร]าใะเงิน

290100 นายคะ:นอง ป็งเมิอง
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนั๋ ยอดดฺล วิธีกาวทีาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61104610381 28/9/2018 6110466025 14,800.00 -14,800.00 บาท 14,800.00 -14,800.00 ใป
61104610383 28/9/2018 6110466025 5,200.00 -5,200.00 บาท 5,200.00 -5,200.00 ใป

-20,000.00 -20,000.00 บาท -20,000.00 -14,800.00

ปัญทีผ้จัดจำหน่าย รีเอ วิธีกาวปาระเงิน

290109 นางสาวจงกสเสิ ลอยประดิษฐ์
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน่ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ บอดดล วิธีกาวทีาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61112610096 28/9/2018 6111266007 3,860.00 -3,860.00 บาท 3,860.00 -3,860.00 ใใ!
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บัฌปผ้จัดจ่าหน่าย ร่)อ

-3,860.00 -3,860.00 บาท -3 ,860.00 

วิ?การปาระเงิน

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสฤลเงิน

-3,860.00

ยอดดลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนฺผัติแฟ้ว

290119 

ใบสำค่ฌ

นายจักรพงศ์ ผาสิพัตร 

วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดล วิ!)การ'])าระเงิน สกอเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน

61100^12795 29/9/2018 61100(วธ223 12,000.00 -12,000.00 บาท 12,000.00 -12,000.00 ษ
-12,000.00 -12,000.00 บาท -12,000.00 -12,000.00

บัฌรี)ผุ้จัดจำหน่าย รีเอ วิ?การปาระเงิน

290126 นางสาวจันทีผา ชุรัศมี
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนึ้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดล วิ?การปาระเงิน ลฤลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺผ้ติแฟ้า

61207^10383 25/9/2018 61207^6027 18,704.00 -18,704.00 บาท 18,704.00 -18,704.00 ษ
61207^10388 28/9/2018 6120766028 2,146.00 -2,146.00 บาท 2,146.00 -2,146.00 ใว]
6 1 ^ 0 1 7 4 2 28/9/2018 10,000.00 10,000.00 มาท 10,000.00 10,000.00 18/10/2018 ษ
6 1 ^ 0 1 7 4 2 28/9/2018 10,000.00 -10,000.00 มาท 10,000.00 -10,000.00 18/10/2018 ใขั

-20,850.00 -20,850.00 บาท -20,850.00 -18,704.00

บ้ญปผ้จัดจ่าหน่าย ทีอ วิ?การปาระเงิน

290132 นางสาวจาวุวววณ เขตขันหล้า
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบส่าศัฌ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิ?การปาระเงิน อกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺอเงิน นสกุลเงิน ยอดดล'ในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61212^10377 26/9/2018 6121266033 4,600.00 -4,600.00 บาท 4,600.00 -4,600.00 าป
61212^10379 26/9/2018 6121266032 1,600.00 -1,600.00 บาท 1,600.00 -1,600.00 ใร]
61212^10402 28/9/2018 6121266034 15,100.00 -15,100.00 บาท 15,100.00 -15,100.00 ใร]

-21,300.00 -21,300.00 บาท -21,300.00 -4,600.00

บัญปผัจัดจ่าหน่าย ร่)อ วิ?การปาระเงิน

290134 นาง'เทวฺารรณ โปษยานนท์
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิ?การปาระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสเาลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมัดิแฟ้า

61100^12809 28/9/2018 6110066227 1,314.42 -1,314.42 บาท 1,314.42 -1,314.42 ใร]
61114^10031 28/9/2018 6111466001 59,468.00 -59,468.00 บาท 59,468.00 -59,468.00 ใร]
6 1 1 141310032 28/9/2018 6111466001 17,812.00 -17,812.00 บาท 17,812.00 -17,812.00 ใร]

-78,594.42 -78,594.42 บาท -78,594.42 -1,314.42

บัฌปผ้จัดจ่าหน่าย รีเอ วิ?การปาระเงิน

290142 ผศ.ดร.จิตระยฺท? จ่ดอ่อนน้อผ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิ?การปาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดล'ในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนฺมัติแฟ้า

61202^10340 19/9/2018 6120266022 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ใป
-6,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -6,000.00

บัฌปผ้จัดจ่าหน่าย ร่เอ วิ?การปาระเงิน

290148 นายจิรพัฒน' คฟ้อยปาน
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำค้ฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดล วิ?การปาระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทควบกาหนด อนฺมัติแฟ้ว

61100^12775 28/9/2018 6110066222 400,000.00 -400,000.00 บาท 400,000.00 -400,000.00 ใร]
-400,000.00 -400,000.00 บาท -400,000.00 -400,000.00

บ้ฌปผุ้จัดจ่าหน่าย ร่)อ วิ?การฟ้าระเงิน

290153 นางจิราพร เร่)ยงฉิน
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จำนวนส่าน(เดผินสดใ

ธ ุรกรรมใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวน!งินในใบ!!จังหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระ!ใน สกสผิน จำนาน!ในใบแจ้งหนี้ในสดล!ใน นสกล!ใน ยอดดลในสโ!ส!ใน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนฺมํติ!!ล้า

61100812737 27/9/2018 6 1 100?ธ 218 695.50 -695.50 บาท 695.50 -695.50 ไป
-695.50 -695.50 บาท -695.50 -695.50

บัญริ!ผ้จัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าวะ!ใน

290161 นายจิระวัฒน่ หมนงาน
จำนวนส่วนลด!ในสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนื จำนาน!งินในใบ!!จังหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าวะ!ใน สกส!ใน จำนวน!ในใบแจ้งหน้ีในสกฺส!ใน นสกุลเงิน ยอดดลในสกล!ใน วันทีรับส่วนสด วนที่ครบกาหนด อนฺม้ติ!!ล้า

611081=10157 24/9/2018 6110888007 5,400.00 -5,400.00 บาท 5,400.00 -5,400.00 ษ
611081=10159 26/9/2018 611088=^๐07 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ไป

-6,900.00 -6,900.00 บาท -6,900.00 -5,400.00

บํฌริเผ้จัดจำหน่าย ปอ วิธีกาวฟ้าวะ!ใน

290162 นางจิรัซญ' ริม•จันทร'
จำนวนส่วนลด!ในสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบ!!จ้งหน จำนวน!งินในใบ!!จังหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระ!ใน สกส!ใน จำนวน!ในใบ!!จังหนี้ในสโ!ล!ใน นสกุลเงิน แอดดลในสโ!ล!ใน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺม้ติ!!ล้า

611091=10986 13/9/2018 6110988089 700.00 -700.00 บาท 700.00 -700.00 ไป
611091=11044 21/9/2018 6110988092 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ไป

-1,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -700.00

บัญป็ผ้จํดจำหน่าย ริ!อ วิธีการฟ้าระ!ใน

290165 นางจฺฑามาท ทินกรางด่
จำนวนส่วนสด!ในสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบ!!จ้งหนี้ จำนวน!งินในใบ!!จังหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระ!ใน สโ!ล!ใน จำนวน!ในใบแจ้งหนี้ในสกล!ใน นสกุลเงิน ยอดดลในสโ!ล!ใน วันทีรับส่วนสด วันท'ครบกำหนด อนฺมัติ!!ล้า

612011=10454 28/9/2018 6120188030 150.00 -150.00 บาท 150.00 -150.00 ษ
-150.00 -150.00 บาท -150.00 -150.00

บ้ญริ!ผ้จัดจำหน่าย ปอ วิธีการฟ้าระ!ใน

290167 นางจุฑามาค ผลมาก
จำนวนส่วนสด!ในสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบ!!จ้งหนี้ จำนวนผินในใบ!!จังหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระ!ใน สกส!ใน จำนาน!ในใบแจ้งหนี้ในสกล!ใน นสกุลเงิน ยอดดลในสโ!ล!ใน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติ!!ล้า

611001=12769 28/9/2018 6110088211 6,838.71 -6,838.71 บาท 6,838.71 -6,838.71 ใฟ้
-6,838.71 -6,838.71 บาท -6,838.71 -6,838.71

บัญริ!ผ้จัดจำหน่าย ปอ วิธีการฟ้าระ!ใน

290172 นาง!!ไร!ริอง ๓ องมา
จำนวนส่วนลด!ในสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนาน!งินในใบ!!จังหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระ!ใน สโ!ล!ใน จำนวน!ในใบแจ้งหนี้ในสโ!ส!ใน นสฦส!ใน ยอดดลในสกล!ใน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611111=10129 21/9/2018 6111188006 900.00 -900.00 บาท 900.00 -900.00 าฟ่
611111=10131 25/9/2018 6111188005 9,000.00 -9,000.00 บาท 9,000.00 -9,000.00 ไป
611111=10132 25/9/2018 611118=^๐09 8,400.00 -8,400.00 บาท 8,400.00 -8,400.00 าฟ้
611111=10133 26/9/2018 611118=^009 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ไป
611111=10134 26/9/2018 611118=^009 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ษ
611111=10138 28/9/2018 611118=^009 1,640.00 -1,640.00 บาท 1,640.00 -1,640.00 าฟ้
611111=10139 28/9/2018 6111188009 6,600.00 -6,600.00 บาท 6,600.00 -6,600.00 ไป
61111810140 28/9/2018 6111188009 1,200.00 -1,200.00 บาท 1,200.00 -1,200.00 ไป

-59,240.00 -59,240.00 บาท -59,240.00 -900.00

บ้ฌริเผ้จัดจำหน่าย ปอ วิธีกาวฟ้าระ!ใน

290179 นางสารฉัตรแก้า ฟ้ยล้อชา
จำนวนส่วนสด!ในสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบ!!จ้งหนี้ จำนวน!งินในใบ!!จังหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระ!ใน สโ!ล!ใน จำนวน!ในใบ!!จังหนี้ในสฦล!ใน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันท่ีควบกาหนด อนุมัติแล้ว

612141=10246 28/9/2018 6121488016 5,200.00 -5,200.00 บาท 5,200.00 -5,200.00 าฟ้
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นิญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ

-5,200.00 -5,200.00 บาท -5,200.00 

วิธีการฟ้าระเงิน

จ่านานส่วนลดเงินสดใ 
นสกฺ8เงิน

-5,200.00

ยอดดฺลในสกฺลเงิน จันทีร้บล่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺม่'ติแล้ว

290180 

ใบสำคัญ

นางสาาฉัดรทิพย์ ฟ้ขฉกรรจ์ 

จันที ใบแจ์งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในลกฺลเงิน

61220510269 25/9/2018 6122055024 2,300.00 -2,300.00 บาท 2,300.00 -2,300.00 าฟ้
61220510290 28/9/2018 6122055020 2,400.00 -2,400.00 บาท 2,400.00 -2,400.00 าฟ้
61220510291 28/9/2018 6122055020 1,939.91 -1,939.91 บาท 1,939.91 -1,939.91 ไฟ้
61220510296 28/9/2018 6122055020 738.00 -738.00 บาท 738.00 -738.00 าฟ้

-7,377.91 -7,377.91 บาท -7,377.91 -2,300.00

นิญป็ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290199 ดร.ชล!!ดา เทพทินอัพ
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วิน่ทิ ใบแจ์งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวับส่วนลด จันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100512789 28/9/2018 6110055220 1,451.46 -1,451.46 บาท 1,451.46 -1,451.46 ใฟ้
611001=12798 28/9/2018 6110055220 4,280.00 -4,280.00 บาท 4,280.00 -4,280.00 ษ

-5,731.46 -5,731.46 บาท -5,731.46 -1,451.46

บัญปึผ้จ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

2910222 รด.ดร.ขาสิ ทองเริอง
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันทิ ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน จันทีรับส่วนลด จันทีครบกำหนด อนมัติแล้ว

61100512713 25/9/2018 6110055217 984.40 -984.40 บาท 984.40 -984.40 ใฟ้
61100512767 28/9/2018 6110055221 7,480.00 -7,480.00 บาท 7,480.00 -7,480.00 ใฟ้
61100512885 30/9/2018 6110055226 4,050.00 -4,050.00 บาท 4,050.00 -4,050.00 ใฟ้
61100512725 26/9/2018 6110055210 10,380.00 -10,380.00 บาท 10,380.00 -10,380.00 ใฟ้

-22,894.40 -22,894.40 บาท -22,894.40 -984.40

นิฌริ)ผัจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290223 นายฟ้านาญ แลงแก้า
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ จันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในส(ๅลเงิน จันทีรับส่านลด าน่ท่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

61109511061 27/9/2018 6110955090 960.64 -960.64 บาท 960.64 -960.64 ใฟ้
-960.64 -960.64 บาท -960.64 -960.64

นิญริเผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290240 ผค.ดว.ณภัทว จ้กๆวัฒนา
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัณ จันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดฺล่ในสกฺลเงิน จันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100512910 28/9/2018 6110055226 50,000.00 -50,000.00 บาท 50,000.00 -50,000.00 ใฟ้
-50,000.00 -50,000.00 บาท -50,000.00 -50,000.00

นิญป็ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290246 นายกฺวิคสรณ์ กฺมิสรณคมณ์
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ จันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน จันทีรับส่วนลด วนทครบกาหนด อนฺมัติแล้ว

61211510318 27/9/2018 6121155020 28,800.00 -28,800.00 บาท 28,800.00 -28,800.00 ใฟ้
61211510328 28/9/2018 6121155021 2,200.00 -2,200.00 บาท 2,200.00 -2,200.00 ใฟ้

-31,000.00 -31,000.00 บาท -31,000.00 -28,800.00

นิญริ!ผุ้จ้ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
290247 นานณางค์ฤท®' อมวินทร'
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ใบสำคัญ วัน') ใบแจังหน้ จำนานเงินในใบ!!จังหน้ ยอดดุล วิ?การอ่าระเงิน สกุลเงิน
จำนานถ่านถดเงินสดใ 

จำนานเงินใบแจ้งหน้ในสกฺลเงิน นสก9เงิน ยอดดฺลในสฤถเงิน วันทีรับถ่านลด วันทีดรบกำหนด อ!*ม้ติแล้ว

61214^10206 21/9/2018 61214?ธ012 80,000.00 -80,000.00 บาท 80,000.00 -80,000.00 าอ่
61214^10235 27/9/2018 61 214?ธ 016 2,400.00 -2,400.00 บาท 2,400.00 -2,400.00 ใอ่

-82,400.00 -82,400.00 มาท -82,400.00 -80,000.00

บู้ญอ่ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิ?การอ่าระเงิน

290249 ผด.ดา.ถ*■ช!)า สันทา'จันทร์
จำนานถ่านถดเงินถดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งห!* จำนานเงินในใบ!!จังหนึ๋ ยอดดุล วิ?กาา!!าาะเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ในสกถเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺถในสกลเงิน วันทีรับถ่านถด วันทีครบกำหนด อนฺมัติแล้า

61202^10338 19/9/2018 61202?6026 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 าอ่
-6 ,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -6,000.00

บู้ญ!)ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิ?การอ่าระเงิน

290253 นางสาวณัฎฐพา บรรจงอักษร
จำนวนถ่านลดเงินถดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งห!* จำนานเงินในใบ!!จังหน ยอดดุล วิ?การอ่าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในถกถเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับถ่านลด วันทีครบกำหนด อนมัดํแล้า

61112^10094 28/9/2018 61112??006 7,540.00 -7,540.00 บาท 7,540.00 -7,540.00 ใใ]
-7,540.00 -7,540.00 บาท -7,540.00 -7,540.00

บู้ญ-®ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิ?การอ่าระเงิน

290255 นายณัฐ นาเอก
จำนานถ่านถดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิ?กาา!!าาะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับถ่านถด วันทีครบกำหนด จ'*ม่ทีแล้า

61100^12776 28/9/2018 61100?ธ217 331,535.00 -331,535.00 บาท 331,535.00 -331,535.00 ใอ่
-331,535.00 -331,535.00 บาท -331,535.00 -331,535.00

บู้ญธผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิ?การอ่าระเงิน

290258 นายถ*ฐอ่ย อ่อนนาถ
จำนานถ่านถดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนึ๋ จำนาน!งินในใบ!!จังหน้ ยอดดุล วิ?การ'อ่าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนืในถกฺถเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับถ่านลด วันทีครบกำหนด อ!*มิดแล้า

61105^10167 28/9/2018 61105?ธ016 5,300.00 -5,300.00 บาท 5,300.00 -5,300.00 ใอ่
-5,300.00 -5,300.00 บาท -5,300.00 -5,300.00

บู้ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิ?การอ่าระเงิน

290259 นางสาวถ่ญัญาณี ธนาฤท®'
จำนวนถ่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนาน!งินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิ?การ'อ่าระเงิน ถกฺถเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสกฺถเงิน นสกฺลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับถ่านลด วันทีครบกำหนด อ!*บ่ทีแล้า

61106^11467 17/9/2018 61106?ธ123 5,550.00 -5,550.00 บาท 5,550.00 -5,550.00 ใอ่
61105^10161 25/9/2018 61105??006 40,000.00 -40,000.00 บาท 40,000.00 -40,000.00 ใอ่
61105^10162 25/9/2018 61105??006 55,200.00 -55,200.00 บาท 55,200.00 -55,200.00 ใอ่

-100,750.00 -100,750.00 บาท -100,750.00 -5,550.00

บู้ญร่)ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิ?การอ่าระเงิน

290267 นายณัฐพงษ่ ที!*เงษ่
จำนวนถ่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจังหน้ จำนวนเงินในใบ!!จังหน ยอดดุล วิ?การ'อ่าระ!งิน สกุลเงิน จำนานเ3น่ใบแจ้งหนี่ไนสกุลเงิไ4 นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับถ่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแจ้ว

61106^11398 4/9/2018 61106?ธ120 100,000.00 -100,000.00 บาท 100,000.00 -100,000.00 ใอ่
-1๐0,000.00 -100,000.00 บาท -100,000.00 -100,000.00

บ ู้ญ ! ) ผ ฺจ ัด จ ำ ห น ่า ย ฟ้อ วิ?การอ่าระเงิน

290272 นายก*ฐๅฒิ ดาวทอ-!
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ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล วิธีการ'สำระเงิน ส™เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺมัติแจ้ว

611061=11468 17/9/2018 611061=6123 8,100.00 -8,100.00 บาท 8,100.00 -8,100.00 ใสํ
-8,100.00 -8,100.00 บาท -8,100.00 -8,100.00

บัฌสํผ้จัดจ่าหน่าย สํอ วิธีการสำระเงิน

290274 นายณัฐๅฒิ สมยาโรน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี๋ ยอดดุล วิธีการสำระเงิน ส™เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในส™เงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในส™เงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนฺม้ติแจ้ว

61212610378 26/9/2018 612121=6031 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใฟ้
612121=10390 28/9/2018 6121266034 4,810.00 -4,810.00 บาท 4,810.00 -4,810.00 ใฟ้
612121=10397 28/9/2018 6121266034 9,000.00 -9,000.00 บาท 9,000.00 -9,000.00 ใสํ

-23,810.00 -23,810.00 บาท -23,810.00 -10,000.00

บัญธผัจัดจ่าหน่าย สํอ วิธีการสำวะเงิน

290276 นา-!ณิชาภา ยอดเมิองสํย
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในลกฺลเงิน วันทีรับล่านลด วันที่ครบกำหนด อนฺมํติแล้ว

612181=10603 25/9/2018 6121866050 3,000.00 -3,000.00 มาท 3,000.00 -3 ,0 0 0 0 0 ใสํ
612181=10610 25/9/2018 6121866040 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใสํ

-4,500.00 -4,500.00 บาท -4,500.00 -3,000.00

บัญสํผ้จ้ดจ่าหน่าย ทีอ วิธีกาวสำวะเงิน

290278 นางสาวณิร้ชดา วันมหาสํย
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในส™เงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺม้ติแจ้ว

601061=10745 22/5/2017 6010666060 6,420.00 -6,420.00 มาท 6,420.00 -6,420.00 22/5/2017 ใสํ
-6,420.00 -6,420.00 บาท -6,420.00 -6,420.00

บ่'กท็!ผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการสำระเงิน

290281 นายดวง#! แสนรักษ์
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการสำวะเงิน ส™เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในส™เงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนฺมัติแล้า

612101=10350 21/9/2018 6121066024 1,700.00 -1,700.00 บาท 1,700.00 -1,700.00 ใสํ
612101=10353 25/9/2018 6121066020 6,685.00 -6,685.00 บาท 6,685.00 -6,685.00 ใฟ้

-8,385.00 -8,385.00 บาท -8,385.00 -1,700.00

ปัฌสํผ้จัดจ่าหน่าย ทีอ วิธีการสำวะเงิน

290283 นางสาวดวงเดือน ยะนา
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนั๋ ยอดดุล วิธีการสำวะเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในส™เงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในส™เงิน วันทีรับส่านลด วันท่ครบกาหนด อนฺม้ติแล้า

61106611494 20/9/2018 6110666126 420,000.00 -420,000.00 บาท 420,000.00 -420,000.00 ใสํ
611061=11528 25/9/2018 6110666130 165,000.00 -165,000.00 บาท 165,000.00 -165,000.00 ษ
611061=11532 25/9/2018 6110666130 33,000.00 -33,000.00 มาท 33,000.00 -33,000.00 ใฟ้

-618,000.00 -618,000.00 บาท -618,000.00 -420,000.00

ปัฌป็ผ้จ้ดจ่าหน่าย ร็เอ วิธีการสำระเงิน

290288 นางสาวดาว เวียงคำ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนื ยอดดุล วิธีการสำระเงิน ล™เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในส™เงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันทครบกาหนด อนฺมัติแล้า

611041=10351 24/9/2018 6110466024 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใสํ
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00
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บ้ญริ)ผฺจํดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

)นส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

290289 

ใบสำคัญ

นายดำรงค์ อมรเดชาพล 

วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี๋ ยอดดุล ร!!กาวร]าวะเงิน สกุลเงิน
จำน'

จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน

61210610362 28/9/2018 6121066016 14,200.00 -14,200.00 บาท 14,200.00 -14,200.00 ษ
-14,200.00 -14,200.00 บาท -14,200.00 -14,200.00

บ่'ญริ)ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290293 นายเดช มานน่
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการร!าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ในสกลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61125610082 28/9/2018 6112566006 2,130.00 -2,130.00 บาท 2,130.00 -2,130.00 ษ
-2,130.00 -2,130.00 มาท -2,130.00 -2,130.00

บัฌริ)ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290299 รท.ดร.ต่อพงค่ กริยาชาติ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด ว่นัทีคิริบิกิาหนด อนฺทัติแล้า

61214^10224 21/9/2018 612141=6016 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 าฟ้
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บัญริ)ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290310 ดร.ทวิารรณ ทวิสรเด่า
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี๋ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกาหนด อนุมัติแล้ว

61206610745 28/9/2018 6120666053 9,720.00 -9,720.00 บาท 9,720.00 -9,720.00 าฟ้
61206610746 28/9/2018 6120666053 10,480.00 -10,480.00 บาท 10,480.00 -10,480.00 ใร]

-20,200.00 -20,200.00 บาท -20,200.00 -9,720.00

บัญร}ผัจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290316 นายทองคำ กัน:5ะ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสกฺลเงิน นสกลเงิน ยอดดฺล่ในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61301610233 28/9/2018 6130166012 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 าฟ้
-3,000.00 -3,000.00 บาท -3,000.00 -3,000.00

บัญริ!ผ้จ้ดจำหน่าย ใ}อ วิธีการฟ้าระเงิน

290319 ผท.ทัศนะ ศริน้ตตา
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนั๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน!นสกฺลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบก่าหนด อนุมัติแล้ว

611081=10162 27/9/2018 6110866007 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใฟ้
-1,500.00 -1,500.00 บาท -1,500.00 -1,500.00

บ้ญริ)ผ้จํดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290324 นางทิพย์ทิรินทร์ ปีติ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ไนลกฺลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนม้ติแล้ว

611101=10281 28/9/2018 6111066014 1,970,000.00 -1,970,000.00 บาท 1,970,000.00 -1,970,000.00 ใใ]
-1,970,000.00 -1,970,000.00 บาท -1,970,000.00 -1,970,000.00

บัญชผัจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290329 ดร.เทียนทอง ตํะแน้า
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ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงิน'ใน'ใบ แจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหนืในสกุ!แงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีร้บส่านลด วันทีครบกำหนด อนฺมัติแจ้า

61206^10741
61206^10747

28/9/2018 61206??054 
28/9/2018 6 1 206?ธ 054

8,400.00
10,960.00

-8,400.00
-10,960.00

บาท 8,400.00 
บาท 10,960.00

-8,400.00
-10,960.00

ษ
าฟ้

-19,360.00 -19,360.00 บาท -19,360.00 -8,400.00

บัญฟ้ผ้จ้ดจ่าหน่าย รีเอ วิธีการฟ้าระเงิน

290333

ใบสำคัฌ

ใค.ดใ.ฐนกว ชมภาตน์ 

วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ึในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันทีครบกำหนด อนฺมัติแจ้ว

61210^10344
61210^10361

21/9/2018 61 210^^025  
28/9/2018 61210??026

1,837.50
3,290.00

-1 ,837.50
-3,290.00

บาท 1,837.50 
บาท 3,290.00

-1,837.50
-3,290.00

ใร] 
ใร]

-5,127.50 -5 ,127.50 บาท -5,127.50 -1,837.50

บัฌฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290335 

ใบสำคัญ

นายกฤษณะ ๆ•รัตน์เกษม 

วันที ใบแจ้งหนึ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน แกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่คใบกำหนด อนฺมํติแจ้ว

61100^12913 28/9/2018 61100?ธ229 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใฟ้
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บ้ญๆ)ผ้จ้ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290340 

ใบสำคัญ

นายธน่รัชญ' คริดางค่า 

วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนืในสกฺลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนฺม้ติแจ้ว

61108^10158 24/9/2018 61108?ธ007 9,600.00 -9 ,6 0 0 0 0 บาท 9,600.00 -9,600.00 ใร]
-9,600.00 -9,600.00 บาท -9,600.00 -9,600.00

บัญฟ้ผ้จ้ดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน

290346 

ใบสำคัฌ

ดา.ธนิกานต์ ส้นต์สวัสติ’ 

วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่คใบกำหนด อนฺมัติแจ้ว

61201^10452 27/9/2018 61201??03โ 4,535.00 -4,535.00 บาท 4,535.00 -4,535.00 ใฟ้
-4,535.00 -4,535.00 บาท -4,535.00 -4,535.00

บัญฟ้ผุ้จัดุจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290348 

ใบสำคัฌ

นายธเนค ทองเดชคา 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในลฦลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีคใบกำหนด อนุมัติแล้ว

61210^10345
61108^10161

21/9/2018 61210?6026 
27/9/2018 61108?ธ007

7,000.00
1,500.00

-7,000.00
-1,500.00

บาท 7,000.00 
บาท 1,500.00

-7,000.00
-1,500.00

ใใ] 
ใร]

-8,500.00 -8 ,500.00 มาท -8,500.00 -7,000.00

บ้ฌฟ้ผ้จ้ดจ่าหน่าย รีเอ วิธีการฟ้าระเงิน

290349 

ใบสำคัญ

นางสาวธรเน์ธนนันท' ไชยางค่ษา 

วันที ใบแจ้งหนั๋ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีกาาร]าาะเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน!นสกุลเงิน
จ่านานส่านลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100^12804 28/9/2018 61100??227 3,000.00 -3 ,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใฟ้
-3,000.00 -3 ,000.00 บาท -3,000.00 -3,000.00

บัฌธผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน290352 นายธใาดล โพธีษา
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จำนวนส่วนลดผินลดใ

ธ ฺรกรรผใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ็ดค ้างไว ้

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน บอดดุลในสฦลเงิน วันน้ีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206610671 20/9/2018 6120666051 395.90 -395.90 บาท 395.90 -395.90 20/9/2018 ใป
-395.90 -395.90 บาท -395.90 -395.90

บัญวิ]ผฺจัดจำหน่าย วิ!อ วิธีกาวปาวะเงิน

290357 นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตข'
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100612708 25/9/2018 6110066216 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใ,ป
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บ่'ญวิ]ผุ้จัดจำหน่าย วิ)อ วิธีกาวปาวะเงิน

290363 ดว.ธิดา ไชยวังกวี
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวปาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน้ี'ในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดล'ในสฑฺลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106611537 25/9/2018 6110666131 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใใ]
-3,000.00 -3,000.00 บาท -3,000.00 -3,000.00

บัญวิ)ผุ้จัดจำหน่าย วิ)อ วิธีกาวปาระเงิน

290367 นายดวงใจ กวีบุญเวีอง
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวปาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันนี้รับส่วนลด วนท่ีครบกาหนด อนฺบ้ติแล้ว

61100612856 28/9/2018 6110066226 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใร]
-2,000.00 -2,000.00 บาท -2,000.00 -2,000.00

บ้ญวิ)ผฺจัดจำหน่าย วิ)อ วิธีกาวปาวะเงิน

290371 นายธีรพงษ์ หล้าอิน!วิ)อ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวปาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสฦลเงิน วันน้ีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61202610356 24/9/2018 6120266030 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใใ]
61202610394 28/9/2018 6120266032 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใป

-6,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -4,000.00

บัญป็ผุ้จัดจำหน่าย วิ)อ วิธีการปาวะเงิน
290382 นายนคร คำร้อง

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ ว้นท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันที่ร้บส่วนลด วันที่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

61213610247 25/9/2018 6121366020 4,970.00 -4,970.00 บาท 4,970.00 -4,970.00 ใใ]
61213610252 27/9/2018 6121366021 4,870.00 -4,870.00 บาท 4,870.00 -4,870.00 ใร]

-9,840.00 -9,840.00 บาท -9,840.00 -4,970.00

บัญวิ]ผ้จ้ดุจำหน่าย วิ)อ วิธีกาวปาวะเงิน

290387 นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวปาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดุลในสฦลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61208610323 29/9/2018 6120866028 1,700.00 -1,700.00 บาท 1,700.00 -1,700.00 ใใ]
-1,700.00 -1,700.00 บาท -1,700.00 -1,700.00

บ ั ญว ิ ) ผ ุ ้ จ ั ด จ ำ หน ่ า ย #3^ ^ ^ ^ ^ ^  รธ็กาวปาระผิน
290395 นายนพดล เฝ็องวิ)อ



มหาวิทยาลัยพะเยา 18/10/201820:38:45ธ ุา!กรรมใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ใบส่าคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน ๓ !แงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ใน๓ ลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลใน๓ ลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61209610265 27/9/2018 612091=6016 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ษ
-1 ,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

ปัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ร็!อ วิธีการฟ้าระเงิน

290397 ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว
จ่านานส่วนลดเงิน!]ดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สโ!อเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ใน!เก!แงิน นสกุลเงิน บอดดุลในส!ๅลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ตแล้ว

61210610364 28/9/2018 612101=6016 22,150.00 -22,150.00 บาท 22,150.00 -22,150.00 ใฟ้
-22,150.00 -22,150.00 บาท -22,150.00 -22,150.00

ปัฌฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290402 นายนภัสรพี สุขแสงรักษ์เจริญ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งห(ใ จำนวนเงินไนใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน ๓ ! ] เงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ใน๓ !) เงิน นสกุลเงิน บอดดุลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ตแล้ว

61121610308 26/9/2018 6112166010 23,290.00 -23,290.00 บาท 23,290.00 -23,290.00 ไฟ
61121610324 28/9/2018 6112166011 15,770.00 -15,770.00 บาท 15,770.00 -15,770.00 ใขี

-39,060.00 -39,060.00 บาท -39,060.00 -23,290.00

บัญขีผัจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290404 นางสาวนภาพร จักร์เขียว
จำนานส่วนลดเงิน!]ดใ

ใบสำ*นับ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน ๓ !)เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลใน๓ ลเงิน วันทีรับส่วนลด วนท่ีครบกาหนด อนฺทํตัแลา

61218610614 27/9/2018 6121866051 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใขี
-2 ,000.00 -2,000.00 บาท -2,000.00 -2,000.00

ปัฌฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290405 นางนภาพร เอี่ยมละออ
จำนวนส่วนลดเงิน!]ดใ

ใบสำ*นับ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน ๓ !)เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ตแล้ว

61208610306 27/9/2018 6120866026 2,270.00 -2,270.00 บาท 2,270.00 -2,270.00 าฟ้
61208(ว10315 29/9/2018 6120866027 4,471.00 -4,471.00 มาท 4,471.00 -4,471.00 ใขี

-6 ,741.00 -6,741.00 บาท -6,741.00 -2,270.00

บ่ญธผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน

290410 นายนริค คริสว่าง
จำนวนส่วนลดเงิน!]ดไ

ใบสำดัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ขอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611141=10026 25/9/2018 6111466001 10,000.00 -10,000.00 มาท 10,000.00 -10,000.00 ใขี
611091=11063 29/9/2018 6110966094 22,110.00 -22,110.00 บาท 22,110.00 -22,110.00 ไฟ

-32,110.00 -32 110.00 บาท -32,110.00 -10,000.00

ปัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290419 นางนาพร เกษสุวรรณ
จ่านานส่วนลดเงิน!]ดใ

ใบสำ*)ฌ วันท่ี ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการขีาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีร้บส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12731 26/9/2018 6110066214 12,000.00 -12,000.00 บาท 12,000.00 -12,000.00 าฟ้
611001=12741 27/9/2018 6110066215 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใฟ้

-15,000.00 -15,000.00 บาท -15,000.00 -12,000.00

ปัญฟ้ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงิน

290422 นายนัทธีธนนท์ พงษ์พานิข
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ใบ สำคัแเ วันที่ ใบแจ้งหน่ จำนวนผินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินลดใ 

จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61210^10363 28/9/2018 6121099016 22,150.00 -22,150.00 บาท 22,150.00 -22,150.00 ษ
-22,150.00 -22,150.00 บาท -22,150.00 -22,150.00

บ่'ณป็ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290426 นางสาวคริอัปสร 'ฟ้านาญยา
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำดัฌ วันที่ ใบแจ้งหน่ จำนวนผินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน่ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100912683 24/9/2018 6110099215 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใฟ้
-1 ,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

ปัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290430 นายน่าเงิน จันทรมณิ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบ สำค้ฌ วันที่ ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดฺล วิธีการฟ้าวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ติแล้ว

61206910664 19/9/2018 6120699046 258,300.00 -258,300.00 บาท 258,300.00 -258,300.00 ใป
-258,300.00 -258,300.00 บาท -258,300.00 -258,300.00

ปัญป็ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน

290432 นางสาวน่าฝน วัตนพวะ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหฟิ จำนวนเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในลกฺลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ติแล้ว

61100912671 21/9/2018 6110099215 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใป
61100912887 28/9/2018 6110099228 150.00 -150.00 บาท 150.00 -150.00 ใฟ้

-1 ,650.00 -1,650.00 บาท -1,650.00 -1,500.00

ปัญฟ้ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290450 ดร.นิยม โอ่งสิทธิ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน่ในสฦลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺม้ติแล้ว

61202910405 28/9/2018 6120299030 5,142.00 -5,142.00 บาท 5,142.00 -5,142.00 ใป
-5 ,142.00 -5,142.00 บาท -5,142.00 -5,142.00

บัญธผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290451 นางสาวนิรชา วิรัตนิเกษม
จ่านานส่วนลดเงินลดใ

ใบสำด้ฌ วันที่ ใบแจ้งหน่ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน่ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100912755 28/9/2018 6110099222 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ใป
-300.00 -300.00 บาท -300.00 -300.00

ปัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน

290455 นายนิรัน บุญทันเสน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที่ ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน บอดดล'ในสกฺลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61202910381 28/9/2018 6120299031 2,068.89 -2,068.89 บาท 2,068.89 -2,068.89 ใป
-2 ,068.89 -2,068.89 บาท -2,068.89 -2,068.89

ปัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

290461 นางสาวนิคาชล พรหมรินทร์
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหน่ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61220910299 28/9/2018 6122099024 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใฟ้
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-3,000.00 -3,000.00 มาท -3,000.00 -3,000.00

บัญซผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระผิบ

290464 บางสาวบชบาถ ไชยมงคล
จ่าบาบส่าบลดเงิบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหฟ้ จ่าบาบเงิบใบใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเวิบ สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกลเงิบ วับทีร้บส่าบลด วันที่ควฆกำหนด อนุมัติแล้ว

61209610267 27/9/2018 6120966016 1,000.00 -1,000.00 มาท 1,000.00 -1,000.00 ใฟ้
-1,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

บัญ■ป็ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระผํบ

290466 รก.ดร.บาตร วิควร่งโรจน่
จ่าบานส่วบลดผิบสดใ

ใบสำคัฌ วับที ใบแจ้งหบึ๋ จ่าบวบผิบ'ใบ'ใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระผิบ สกุลเงิบ จ่าบวบผิบ'ใบแจ้งหนี้ใบสก.สเงิบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกุลผิบ วับทีรับส่าบลด วันที่ควบกำหนด อนุม้ติแล้ว

61207610387 27/9/2018 6120766027 1,752.77 -1,752.77 มาท 1,752.77 -1,752.77 ไฟ้
-1,752.77 -1,752.77 มาท -1,752.77 -1,752.77

บัญป็ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิบ

290469 ดร.เนติ เงินแพทย์
จ่าบวบส่าบลดผิบสดใ

ใบสำคัฌ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบาบเงิบในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิบ สกุลเงิบ จ่าบาบผิบใบแจ้งหนี้ใบสกุลเวิบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกุลผิบ วับทีรับส่าบลด วับทีครบกุ่าหบด อนุมัติโเลว

61203610387 28/9/2018 6120366023 604.40 -604.40 มาท 604.40 -604.40 ใร]
-604.40 -604.40 บาท -604.40 -604.40

บัญฟ้ผ้จ้ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิบ

290470 ผก.ดร.เบทียา กวิธาชาติ
จ่าบาบส่าบลดผิบสด'ใ

ใบสำคัณ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบวบเงิบ่ใบ'ใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิบ สกฺลผิบ จ่าบวบเงิบ่ใบแจ้งหนี้ใบสกฺสเงิบ นสกุลเงิน ยอดฤลใบสกุลเงิบ วับทีร้ฆส่าบลด าบท่ครบก่าหบด อบฺม่ติแลืว

61214610210 21/9/2018 6121466014 17,500.00 -17,500.00 บาท 17,500.00 -17,500.00 ใร]
6 1 1 0 6 13!1548 27/9/2018 6110666132 149,300.00 -149,300.00 บาท 149,300.00 -149,300.00 ใร]

-166,800.00 -166,800.00 มาท -166,800.00 -17,500.00

บัญฟ้ผ้จ้ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิบ

290475 ดว.บ้งอว สาสติ,สุข
จ่าบาบส่าบลดผิบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหน จ่าบาบเงิบ'ใบ'ใบ แจ้งหน้ี ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิบ สกุลเงิบ จ่าบวบเงิบ่ใบแจ้งหนี้ใบสกฺสเงิบ นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุม้ติโเลว

61212610385 27/9/2018 6121266032 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใฟ้
61212610391 28/9/2018 6121266034 8,000.00 -8,000.00 บาท 8,000.00 -8,000.00 ใฟ้

-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -2,000.00

บัญฟ้ผฺจ่ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระผิบ

290479 ผค.ดร.บฺญฤทธี’ สิบค้างาม
จ่าบาบส่วบลดเงํบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบาบเวิบใบใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเวิบ สกลเวิบ จ่าบาบผิบใบแจ้งหนี้ใบสกุลผิบ นสกุลเงิน ยอดดลใบสกุลเงิบ วับทีรับส่วบลด วับทีครบกำหบด อนุมัติแล้ว

61201610450 27/9/2018 6120166022 25,716.00 -25,716.00 บาท 25,716.00 -25,716.00 ใใ]
61201610465 28/9/2018 6120166031 7,800.00 -7,800.00 บาท 7,800.00 -7,800.00 ใร]

-33,516.00 -33,516.00 บาท -33,516.00 -25,716.00

บ้ญฟ้ผฺจ้ดจ่าหน่าย ร์เอ วิธีการฟ้าระเงิบ

290481 ดร.บฺญสิอ ฉิมบ้าบไร่
จ่าบาบส์าบลดเงิบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหนี้ จ่าบวบผิบ'ใบ'ใบแจ้งหนี้ ขอดดฺส วิธีการฟ้าระเงิบ สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกุลเง็บ วับทีรับส่าบลด วับทีครบกำหบด อนุมัติแล้ว

61206610758 28/9/2018 6120666054 8,120.00 -8,120.00 มาท 8,120.00 -8,120.00 ใฟ้
-8,120.00 -8,120.00 บาท -8,120.00 -8,120.00
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บัฌฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟาระเงิน

จำนานส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

290483 

ใบสำฅัฌ

นางสาวบุณฑริกา เทพสุคนธ์ 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนิ ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน

612021=10339 19/9/2018 612021=^029 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ใใ!
-6,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -6,000.00

บ้ฌฟ้ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟาระเงิน

290484 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน บอดดล วิธีการฟาระเงิน สฤลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัตโเลว

612201=10302 30/9/2018 612201=5026 8,910.00 -8,910.00 บาท 8,910.00 -8,910.00 ใฟ้
-8,910.00 -8,910.00 บาท -8,910.00 -8,910.00

บ่'ฌฟผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟาระเงิน

290485 ผค.ดร.บุหรัน พ้นธุสวรรค์
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำค้ฌ วันท่ี ใบแจ้งหนิ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดล วิธีการฟาระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฦลเงิน วันทรัีบส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611041=10358 26/9/2018 611041=5024 10,110.00 -10,110.00 บาท 10,110.00 -10,110.00 ใใ!
611041=10364 28/9/2018 6110455024 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใใ!
611041=10365 28/9/2018 61 1045 502 4 25,500.00 -25,500.00 บาท 25,500.00 -25,500.00 ใใ!
612141=10239 28/9/2018 6121455016 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใใ!

-55,610.00 -55,610.00 บาท -55,610.00 -10,110.00

บัญรีเผุ้จัดจำหน่าย รี}อ วิธีการฟาระเงิน

290488 นางสาวเบญจลักษณ์ ทองฟาย
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที่ ใบแจ้งหนิ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟาระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

612091=10266 27/9/2018 6120955016 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใฟ้
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บ่'ญชผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290489 นายกฤตนน โชติพรบ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนิ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟาระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

602011=10068 6/2/2017 6020155006 5,700.00 -5,700.00 บาท 5,700.00 -5,700.00 6/2/2017 ษ
611061=11558 27/9/2018 6110655131 210.00 -210.00 บาท 210.00 -210.00 ใใ!
611061=11559 27/9/2018 6110655131 480.00 -480.00 บาท 480.00 -480.00 ใใ!
611061=11560 27/9/2018 6110655131 960.00 -960.00 บาท 960.00 -960.00 ใใ!

-7,350.00 -7,350.00 บาท -7,350.00 -5,700.00

บัญรี!ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290492 นายปณิธาน ประมุล
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟาระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลไนสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกาหนด อนุมัติแล้ว

612131=10245 25/9/2018 6121355020 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ไฟ
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บัญรีเผัจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290495 ผก.ดร.ประกอบ?!วิ ภักดีพินิจ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำดํฌ วันท่ี ใบแจ้งหนิ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟาระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่า.นลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612121=10396 28/9/2018 6121255036 4,763.00 -4,763.00 บาท 4,763.00 -4,763.00 ใฟ้
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ใบส่ากัญ วันที ใบแข้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำบวบส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครมกำหนด อนุมัติแล้ว

61100812787 28/9/2018 61100^=^212 13,400.00 -13,400.00 บาท 13,400.00 -13,400.00 ใป
61212^10382 26/9/2018 61212^=^032 7,060.00 -7,060.00 บาท 7,060.00 -7,060.00 ใป

-25,223.00 -25,223.00 บาท -25,223.00 -4,763.00

บัญริ}ผฺจัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการชาระเงิน

290507 ดร.ประลองยฺทธ คริปาลรทย'
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วับที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จำบวบเงินใบแจ้งหนี้ใบสกุลเงิน บสกุลเงิน มอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612021=10360 24/9/2018 61202?8029 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใช
61202810399 28/9/2018 612021=8031 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใช

-6,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -4,000.00

บัญริ)ผฺจ้ดจำหน่าย ริ!อ วิธีการชาวะเงิน

290513 นาบปรัชญ' ปีงเม็จงเหล็ก
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบส่ากัญ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนฺม่'ติแล้ว

61100812909 28/9/2018 6110088228 85,000.00 -85,000.00 บาท 85,000.00 -85,000.00 ใป
-85,000.00 -85,000.00 บาท -85,000.00 -85,000.00

บัญริ)ผุ้จ่ดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวชาวะเงิน

290514 นาบปรัชญา วังตระกุล
จำนานส่วนลดเงินลดใ

ใบสำกัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท'ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612021=10355 24/9/2018 6120288030 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ษ
612021=10393 28/9/2018 6120288032 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใช

-6,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -4,000.00

บ้ญป็ผุ้จัดจำหน่าย ริ!อ วิธีกาวชาวะเงิน

290515 นางสาวปรัชญาพร ธิสาระ
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบส่ากัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ บอดดฺล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน บอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัดิแล้า

611001=12770 28/9/2018 6110088211 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ไช
-4,000.00 -4,000.00 บาท -4,000.00 -4,000.00

บ้ญป็ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวชาวะเงิน

290518 นางสาวปราณี นางแล
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำกัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612051=10245 29/9/2018 6120588016 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใช
-2,000.00 -2,000.00 บาท -2,000.00 -2,000.00

บัญริ)ผุ้จัดจ่าหน่าย รีเอ วิธีการชาวะเงิน

290519 ผค.ดร.ปราณี อยฺทีริ
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำบวนเงินใบใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน บสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12783 28/9/2018 6110088225 13,120.00 -13,120.00 บาท 13,120.00 -13,120.00 ใช
-13,120.00 -13,120.00 บาท -13,120.00 -13,120.00

บ่'ญริ)ผุ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีกาวชาระเงิน

290520 นางปรานอม สมิง
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ใบสำกัฌ วันที ใบแจ้งหน่ ซ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดฺล วิอีการฟ้าวะเงิน สกฺลเงิน ซ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61109610989 13/9/2018 6 1 1 0 9 6 0 )8 5 900.00 -900.00 บาท 900.00 -900.00 ไป
61109611043 21/9/2018 6 1 1 0 9 6 0 )9 2 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ไป

-1,200.00 -1,200.00 บาท -1,200.00 -900.00

บัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงิน

290524 ผก.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน
ซ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำกัก] วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนานเงิน'ใบแจ้งหน้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีร้บส่วนลด วนทครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61210610348 21/9 /2018 6 1 2 1 0 6 0 )2 5 9,103.00 -9,103.00 บาท 9,103.00 -9,103.00 ษ '
-9,103.00 -9,103.00 บาท -9,103.00 -9,103.00

บัฌฟ้ผ้จ้ดจำหน่าย วิธีการฟ้าระเงิน

290525 รก.ปริยานันท์ แกนโภชน่
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำกัณ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันิท่ีคิริบิกำหนด อนุมัติแล้ว

61202610388 28/9/2018 61 20 2 6 0 )3 1 1,519.00 -1,519.00 บาท 1,519.00 -1,519.00 ไป

-1,519.00 -1,519.00 บาท -1,519.00 -1,519.00

บ้ญธผ้จ้ดซ่าหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

290534 นางลาาปวิลา ชวลิตพงค'พันธ์
ซ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำกัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ ซ่านานเงินในใบแจ้งหน้ บอดดฺล วิธีกาวฟ้าระเงิน สกุลเงิน ซ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสก!)เงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วนทครบกำหนด อนฺมัติแจ้า

61207610391 28/9/2018 6 1 2 0 7 6 0 )2 5 37,280.00 -37,280.00 บาท 37,280.00 -37,280.00 ไป
61207610393 28/9/2018 612071=6025 10,940.00 -10,940.00 บาท 10,940.00 -10,940.00 ไป
61207610394 28/9/2018 6120766024 27,240.00 -27,240.00 บาท 27,240.00 -27,240.00 ไป

-75,460.00 -75,460.00 บาท -75,460.00 -37,280.00

บัญฟ้ผ้จ้ดซ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290535 ผก.ดร.ปะราลิ ใอภาลนันที
ซ่านานล่านลดเงินสดใ

ใบสำกัฌ วันที ใบแจ้งหน ซ่านานเงินในใบแจ้งหน้ บอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน ซ่านวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วนทครบกาหนด อนุม้ติเโลว

61208610335 28/9/2018 6120866026 11,900.00 -11,900.00 บาท 11,900.00 -11,900.00 ไป
61208^10301 25/9/2018 6120866026 13,000.00 -13,000.00 บาท 13,000.00 -13,000.00 ไป

-24,900.00 -24,900.00 บาท -24,900.00 -11,900.00

บัญปผัจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290543 นางสาวปาอริย' ผาน้อย
ซ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำกัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ ซ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน ซ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสเๅลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วนทครบกาหนด อนุมัติแล้ว

61209610263 27/9/2018 6120966016 3,700.00 -3,700.00 บาท 3,700.00 -3,700.00 ใฟ้
-3,700.00 -3,700.00 บาท -3,700.00 -3,700.00

มัฌฟ้ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน

290548 ว่าที ร้อยตริ ปาริฉัตร ปญญาสงค์
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำกัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ ซ่านานเงินในใบแจ้งหน้ บอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน ซ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106611595 28/9/2018 6110666076 249,241.00 -249,241.00 บาท 249,241.00 -249,241.00 ไป
-249,241.00 -249,241.00 บาท -249,241.00 -249,241.00

บัญฟ้ผฺจ้ดซ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290549 นางสาวปาริชาด กันทวิ
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ใบส่าคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนึ้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ'ฟ้าระเงิน สกุลเงิน
จ่านานส่านลดเงินสดใ 

จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรัฆส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺม้ติแล้า

61105610170 28/9/2018 6 1 1 0 5 6 0 )1 0 1,800.00 -1,800.00 บาท 1,800.00 -1,800.00 ใฟ้

-1,800.00 -1,800.00 บาท -1,800.00 -1,800.00

บ่'ฌริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

290557 นายป็บชนน่ เกษสารรณ
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้)หน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหนึ้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับล่านลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ตแลา

61214610220 21/9/2018 612141=6010 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00 ษ
-2,500.00 -2,500.00 บาท -2,500.00 -2,500.00

ปัฌฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

290565 นางสาาป็ยะนฃ แล-)จันทร่
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหนึ้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับล่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแลีว

61100612758 28/9/2018 6110066217 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ษ
-30,000.00 -30,000.00 บาท -30,000.00 -30,000.00

ปัฌฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

290568 นายปียะพงษ์ แสงแก้า
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำค้ฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้)หนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหนึ้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน ว้นทีวับล่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ตแลว

61214610211 21/9/2018 6121466014 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ษ
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

ปัญริ!ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

290569 นางสาวซยะาติ โรหิตารชน
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำค่ณ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน บอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับล่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมิดแลืว

61220610272 25/9/2018 6122066016 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 าฟ้
61220610285 28/9/2018 6122066020 1,466.98 -1,466.98 บาท 1,466.98 -1,466.98 ใ'ฟ
61220610300 30/9/2018 6122066026 3,300.00 -3,300.00 บาท 3,300.00 -3,300.00 ใ,ฟ

-6,266.98 -6,266.98 บาท -6,266.98 -1,500.00

ปัณฺริ)ผัจัดจ่าหน่าย ริ) อ วิธีการฟ้าระเงิน

290571 นางสาาปียะวรรณ เอม5)งอนันต์
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำศ้ฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับล่านลด วันที่ควบกำหนด อนุม้ดแลว

61209610264 27/9/2018 6120966016 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 าฟ้
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

ปัฌริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

290574 รศ.เปรมวิทย์ วิว้ฒนเศรษฐ์
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคํฌ วันที่ ใบแจ้งหน จ่านานเงิน'ใน'ใบแจ้งหน้ี ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดฤลในสฦลเงิน วันทีวับล่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุม้ตแลว

61204610574 28/9/2018 6120466036 12,400.00 -12,400.00 บาท 12,400.00 -12,400.00 าฟ้
-12,400.00 -12,400.00 บาท -12,400.00 -12,400.00

บัญ1ป ็ผ ู้จ ัด จ ำ ห น ่า ย ท่ีอI ^ ^ ^ ^ วิ ธี การใ]าระผิน

290575 นางผกามาค มาลีพัตร
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จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ธ ฺรกา[รมใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ็ดค ้างไว ้

ใบส่าคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินไนใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้า

61112^10097 28/9/2018 61112?ธ007 200.00 -200.00 บาท 200.00 -200.00 ใฟ้
-200.00 -200.00 บาท -200.00 -200.00

บ้ญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ปอ วิธีการฟ้าระเงิน

290592 นางสาาพยาม การดี
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดุลในสโ!ลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแลา

611001=12772 28/9/2018 61100?ธ211 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใฟ้
-4 ,000.00 -4 ,000.00 บาท -4,000.00 -4,000.00

บัญริ)ผ้จ้ดจำหน่าย ริ!อ วิธีการฟ้าระเงิน

290594 นายพรริ!'ย ลฺขแ!)น
จำนานส่วนลดเงินลดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกฺลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อเงมัติแล้ว

61206^10653 19/9/2018 61206??049 23,400.00 -23,400.00 บาท 23,400.00 -23,400.00 ไป
-23,400.00 -23,400.00 บาท -23,400.00 -23,400.00

บัญริ)ผัจ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

290596 ดร.พรเทพ ใรจนา?!
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัณ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีร้บส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61100^12843 28/9/2018 6 1 100?ธ227 8,760.00 -8,760.00 บาท 8,760.00 -8,760.00 าฟ้
-8,760.00 -8 ,760.00 บาท -8,760.00 -8,760.00

บัญริ)ผฺจัดจำหน่าย ปอ วิธีการฟ้าระเงิน

290601 นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสโ!ลเงิน นสกลเงิน ยอดดุลในสโ!ลเงิน วันทีร้ซส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61208^10314 29/9/2018 61208??027 4,750.00 -4,750.00 บาท 4,750.00 -4,750.00 าฟ้
-4,750.00 -4,750.00 บาท -4,750.00 -4,750.00

บัญริ)ผ้จ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

290603 นางสาาพรรณราย /!บาลภักดี
จำนวนส่วนลดเงินสด'ใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสโ!ลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ตแลา

61203?10391 28/9/2018 61203?ธ025 3,680.00 -3 ,680.00 บาท 3,680.00 -3,680.00 ใฟ้
-3,680.00 -3 ,680.00 บาท -3,680.00 -3,680.00

บัฌธผ้จ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

290614 นางพลับพลิง แลนใ?!
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัณ วันท่ี ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสโ!ลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลไนสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612091=10268 27/9/2018 61209?ธ016 1,200.00 -1,200.00 บาท 1,200.00 -1,200.00 ใฟ้
-1 ,200.00 -1,200.00 บาท -1,200.00 -1,200.00

บัญริ!ผัจ้ดจำหน่าย ปอ วิธีการฟ้าระเงิน

290619 นางสาาพัจน่พิตดา กรีสมฬงษ่
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสโ!ลเงิน ยอดดุลในสฦลเงิน วันทีร้ฆส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61212^10399 28/9/2018 612121=6034 6,600.00 -6 ,600.00 บาท 6,600.00 -6,600.00 ใฟ้
61212^104๐0 28/9/2018 6121266036 7,415.00 -7 ,415.00 บาท 7,415.00 -7,415.00 ใฟ้
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จ่านานส่าVIสดเงินสดใ

ธ ฺรกรรมใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล รวิการง)าระเงิน สกสเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกฺ ล เงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับสำนลด วันที่ควบกำหนด อนฺมิตแล้ว

61100612730 26/9/2018 6110066218 56,700.00 -56,700.00 บาท 56,700.00 -56,700.00 ใฟ้
-70,715.00 -70,715.00 บาท -70,715.00 -6,600.00

บัญริเผ้จ้ดจ่าหน่าย ฟ้อ รวกิารง)าระเงิน

290630 นา-!สาวพัชโ-!บล จร็ยฐิตินันท'
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้-!หน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล รวิการง!าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับสำนลด วันท่ีควบกาหนด อนุมัติแล้ว

61204610601 28/9/2018 612041=6050 2,700.00 -2,700.00 บาท 2,700.00 -2,700.00 ใง)
-2 ,700.00 -2,700.00 บาท -2,700.00 -2,700.00

บัญริ)มิจ้ดจ่าหน่าย ริ)อ รวกิารง)าระเงิน

290642 นายพิเชษฐ์ ง)ยเสิศ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้-!หน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล รวิการง!าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺผัติแล้ว

61202610337 19/9/2018 6120266029 18,000.00 -18,000.00 บาท 18,000.00 -18,000.00 ใง)
-18,000.00 -18,000.00 บาท -18,000.00 -18,000.00

บัญริ)มิจัดจ่าหน่าย ริ!อ รวกิารง)าระเงิน

290647 นาบพิทักษ์ ตันนันตา
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วๆิการง!าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมิติแลืา

61206610677 24/9/2018 6120666051 2,140.00 -2,140.00 บาท 2,140.00 -2,140.00 ใง)
-2 ,140.00 -2,140.00 บาท -2,140.00 -2,140.00

บัญริ)ผ้จ้ดจ่าหน่าย ฟ้อ รวกิารง)าระเงิน

290655 นางสาวพิมพา วงค'วาษฎว์
จ่านานสำนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล รวิการง)าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทควบกาหนด อนฺ!งัติแ ล้า

61209610272 27/9/2018 6120966015 1,300.00 -1,300.00 บาท 1,300.00 -1,300.00 ใง)
-1 ,300.00 -1,300.00 บาท -1,300.00 -1,300.00

บัญง)มิจัดจ่าหน่าย ฟ้อ รวกิารง)าระเงิน

290657 นางสาวพิมพา ติ๊บกา
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ บอดดุล รวิการง)าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดุลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมิติแล้ว

61100612672 24/9/2018 6110066215 7,080.00 -7,080.00 บาท 7,080.00 -7,080.00 ใง)
-7 ,080.00 -7,080.00 บาท -7,080.00 -7,080.00

บัฌฺจผ้จัดจ่าหน่าย ริ!อ รวกิารง)าระเงิน

290672 นายไพบฺลย่ ส!งกวิ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัณ วันที ใบแจ้งหนึ้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล รวิการง)าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612071=10384 25/9/2018 6120766022 900.00 -900.00 บาท 900.00 -900.00 ไง)
-900.00 -900.00 บาท -900.00 -900.00

มัฌริ)มิจัดจ่าหน่าย ริ!อ รวกิารง)าระเงิน

290673 นางสาวไพวพนา ซงเมิอง
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล รวกิารง!าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมิติแล้ว

611121=10095 28/9 /2018 6111266007 850.00 -850.00 บาท 850.00 -850.00 ไง)
-850.00 -850.00 บาท -850.00 -850.00
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บัฌฺปผ้จ้ดจ่าหน้าย ปอ วิธีการปาระ!งีบ

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

290677 

ใมสำค้ฌ

นายฟาลึ แสนโร่!(ง 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการ'ปาระ!งีบ สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน

61112^10099 28/9/2018 61112^5007 4,300.00 -4,300.00 บาท 4,300.00 -4,300.00 ใป
-4,300.00 -4,300.00 บาท -4,300.00 -4,300.00

บ้ญป็ผ้จ้ดจ่าหน้าย ร้ัเอ วิธีการปาระ!งีบ

290680 นางภัทรภวณ์ ผลติ
จ่าบวบส่าบลด!งิบสดใ

ใบสำค้ฌ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบาบ!งีบใบใบ!!จ้งหบ ยอดดฺล วิธีการปาระ!งีบ สกล!งีบ จ่าบวบ!งีบใบแจ้งหบใบสกฺล!งีบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกฺล!งีบ วับทีวับส่าบลด วันท่ีควบกำหนด อฆฺม่ติ!!ล้า

612021ว10369 27/9/2018 6120255027 19,468.00 -19,468.00 บาท 19,468.00 -19,468.00 ใร]
-19,468.00 -19,468.00 บาท -19,468.00 -19,468.00

บัญปผ้จ้ดจ่าหน้าข ปอ วิธีการปาระ!งีบ

290685 ผค.ดร.มัทวาวววณ วัตนเกษตร
จ่าบวบส่าฆลด!งีบสดใ

ใบสำกํฌ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบาบ!งีบใบใบ!!จ้งหบ ยอดดุล วิธีการปาระ!งีบ ลฦล!งีบ จ่าบวบ!งีบใบ!เจ้งหบใบสกล!งีบ นสกุลเงิน บอดดฺลใบสกล!งีบ วับทีวับส่าบลด ว้นิท่ีคิริบิกีาหนด อนุมัติแล้ว

61205^10256 28 /9/2018 6120555018 16,000.00 -16,000.00 บาท 16,000.00 -16,000.00 ไป่
-16,000.00 -16,000.00 บาท -16,000.00 -16,000.00

บ่'ญปผ้จัดจ่าหน้าย ปอ วิธีการปาระ!งีบ

290690 บางสาวภาวิณิ ทองกำ
จ่าบาบส่วบสด!งีบสด'ใ

ใบสำค้'ณ วับที ใบ!!จ้งหบ จ่าบาบ!งีบใบใบ!!จ้งหบ ยอดดฺล วิธีการปาระ!งีบ สเๅล!งีบ จ่าบวบ!งีบใบแจ้งหบใบสกฺล!งีบ นสกุลเงิน ยอดดฺสใบลกฺส!งีบ วับทีวับส่าบลด ว่น่ท่ครบกำหนด อบฺม้ติ!เล้า

61202^10387 28/9/2018 6120255031 561.25 -561.25 บาท 561.25 -561.25 ไป่
61202^10392 28/9/2018 6120255033 8,400.00 -8,400.00 บาท 8,400.00 -8,400.00 ษ

-8,961.25 -8,961.25 บาท -8,961.25 -561.25

มัฌรํเผ้จัดจำหน่าย รีเอ วิธีกาวปาระ!งีบ

290691 ดร.ภาวิบ็ จับทร์วิจ้ตร
จ่าบวบส่าบสด!งีบสดใ

ใบสำคัฌ วับที ใบ!!จ้งหบ จ่าบาบ!งีบใบใบแจ้งหบ ยอดดฺล วิธีการปาระ!งีบ สกล!งีบ จ่าบวบ!งีบใบ!!จ้งหบใบสกล!งีบ นสกุลเงิน ยอดดลใบสกฺส!งีบ วับทีวับส่วบลด วันท่ีควบกำหนด อบฺมัติ!!ล้า

61100^12753 27/9/2018 6110055199 16,798.00 -16,798.00 บาท 16,798.00 -16,798.00 น
61201^10474 28/9/2018 6120155027 9,500.00 -9,500.00 บาท 9,500.00 -9,500.00 ใใ]

-26,298.00 -26,298.00 บาท -26,298.00 -16,798.00

บ่อท่!ผ้จ้ดจ่าหน้าย รีเอ วิธีการปาระ!งีบ

290692 บาย/!รมย์คักติบฺญน้บ
จ่าบวบส่าบลด!งีบสดใ

ใบสำค่ณ วับที ใบ!!จ้งหบ จ่าบวบ!งีบใบใบ!เจ้งหบ ยอดดฺล วิธีการปาระ!งีบ สกฺล!งีบ จ่าบาบ!งีบใบแจ้งหบใบสฦส!งีบ บสกฺล!งีบ ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันท'ควบกำหนด อบฺมัติ!เล้า

61107^10057 20/9/2018 6110755002 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ไป
-1,500.00 -1,500.00 บาท -1,500.00 -1,500.00

บ่ฌธผ้จัดจ่าหน้าย ปอ วิธีการปาระ!งีบ

290697 คาสตราจารย' (พิ!คษ) ดร.มณฑล สงาบ!สรมคริ
จ่าบวบส่าบลด!งีบลดใ

ใบสำคัณ วับที ใบแจ้งหผั๋ จ่าบาบ!งีบใบใบแจ้งหบี้ ยอดดฺล วิธีการปาระ!งีบ สกฺล!งีบ จ่าบาบ!งีบใบแจ้งหบใบล!ๅส!งีบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกล!งีบ วับทีวับส่วบลด วันท่ีควบกำหนด อบฺมัติ!!ล้า

61100^12675 24/9/2018 6110055213 7,700.00 -7,700.00 บาท 7,700.00 -7,700.00 าป
61100^12676 24/9/2018 6110055212 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 าป
61100^12677 24/9/2018 6110055212 6,900.00 -6,900.00 บาท 6,900.00 -6,900.00 ใร]
61100ค12678 24/9/2018 6110055212 2,060.00 -2,060.00 บาท 2,060.00 -2,060.00 ใป
6 1 100[312679 24/9/2018 6110055212 5,400.00 -5,400.00 บาท 5,400.00 -5,400.00 ใป
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ใบสำค่ฌ ว้ น่ ที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดไ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลใแลกุลเงิน วันนี้รับส่านลด วันที่คใบกำหนด อนฺมัติแล้า

61100612684 24/9/2018 611001=1ะ212 7,600.00 -7,600.00 บาท 7,600.00 -7,600.00 ใฟ้
61100612685 24/9/2018 61 100?ธ 212 3,260.00 -3,260.00 บาท 3,260.00 -3,260.00 ไป
611001=12686 24/9/2018 6110066212 6,560.00 -6,560.00 บาท 6,560.00 -6,560.00 ไป
611001=12687 24/9/2018 6110066212 5,900.00 -5,900.00 บาท 5,900.00 -5,900.00 ไป
611001=12703 25/9/2018 611001=15212 6,400.00 -6,400.00 มาท 6,400.00 -6,400.00 ไป
61100^=12736 27/9/2018 611001=15212 8,460.00 -8,460.00 บาท 8,460.00 -8,460.00 ไป
611001=12890 28/9/2018 6110066212 6,000.00 -6,000.00 มาท 6,000.00 -6,000.00 ไฟ้
611001=12891 28/9/2018 6110066220 7,200.00 -7,200.00 บาท 7,200.00 -7,200.00 ไฟ้
611001=12892 28/9/2018 6110066220 10,600.00 -10,600.00 บาท 10,600.00 -10,600.00 ไป
611001=12893 28/9/2018 611001=6220 5,400.00 -5,400.00 บาท 5,400.00 -5,400.00 ไป
611001=12894 28/9/2018 6110066220 7,400.00 -7,400.00 บาท 7,400.00 -7400 .00 ไป
611001=12895 28/9/2018 6110066210 7,000.00 -7,000.00 มาท 7,000.00 -7,000.00 ไป
611001=12896 28/9/2018 6110066210 5,600.00 -5,600.00 บาท 5,600.00 -5,600.00 ไป
611001=12897 28/9/2018 6110066210 7,100.00 -7,100.00 บาท 7,100.00 -7,100.00 ไป
611001=12898 28/9/2018 6110066210 5,300.00 -5,300.00 บาท 5,300.00 -5,300.00 าฟ้
611001=12899 28/9/2018 6110066220 5,800.00 -5,800.00 บาท 5,800.00 -5,800.00 ไป
611001=12900 28/9/2018 6110066221 5,500.00 -5,500.00 บาท 5,500.00 -5,500.00 าฟ้
611001=12901 28/9/2018 6110066220 10,900.00 -10,900.00 บาท 10,900.00 -10,900.00 ไป
611001=12902 28/9/2018 6110066220 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใฟ้
611001=12903 28/9/2018 6110066221 6,800.00 -6,800.00 บาท 6,800.00 -6,800.00 ไป
611001=12908 28/9/2018 6110066220 5,900.00 -5,900.00 บาท 5,900.00 -5900.00 ไป

-172,740.00 -172,740.00 บาท -172,740.00 -7,700.00

บ่'ญจผ้จัดจ่าหน่าย ปอ วิธีการฟ้าระเงิน

290699 ผค.ผณินทใ รักษ์บำรุง
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัก) วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันนี้รับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัดิแล้า

612021=10336 19/9/2018 6120266020 18,000.00 -18,000.00 บาท 18,000.00 -18,000.00 ไป
-18,000.00 -18,000.00 บาท -18,000.00 -18,000.00

มัฌปผ้จัดจำหน่าย ปอ วิธีกาวฟ้าระเงิน

290701 นางม!!รดา เจริญทวิทรัพย์ รา!!ห'
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันท่คใบกำหนด อนฺมัติแล้า

611041=10340 19/9/2018 6110466022 29,517.72 -29,517.72 บาท 29,517.72 -29,517.72 ใฟ้
-29,517.72 -29,517.72 มาท -29,517.72 -29,517.72

ป่ญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

290707 นางสาาผนธีรา กันธะค่า
จ่านานส่านลดเงินลดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺอไนสกุลเงิน วันนี้รับส่านลด วันท่ีคใบกำหนด อนุมัติแล้ว

611011=10102 27/9/2018 6110166006 500.00 -500.00 มาท 500.00 -500.00 ใฟ้
-500.00 -500.00 บาท -500.00 -500.00

บ่ณฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ใ}อ วิธีกุารฟ้าระเงิน

290724 นางยสดา ล้นเปรึ๋ยา
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันท่ีคใบกำหนด อนุมัติแล้ว

612191=10272 30/9/2018 6121966021 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใฟ้
-1,500.00 -1,500.00 บาท -1,500.00 -1,500.00

บัญริ)ผุจัดจ่าหน่าย ริ!อ วิธีการฟ้าระเงิน

290736 นางสาวระวิพรรณ สฺน้นตํะ
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จ่านานส่านลดเงินสดใ

ธ ฺรกรรผใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดตฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันนี้รับส่านลด วันนี้ครบกำหนด อนฺมัดิแจ้ว

61206^10701 24/9/2018 6 1 2 0 6 ^ 0 4 ? 5,105.00 -5,105.00 บาท 5,105.00 -5,105.00 ใฟ้
61206?10794 28/9/2018 6 1 206?ธ 013 5,223.95 -5,223.95 บาท 5,223.95 -5,223.95 28/9/2018 ใร]

-10,328.95 -10,328.95 บาท -10,328.95 -10,328.95

บัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290757 ผค.ดๆ.รัฐฦมิ พรหมณะ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ รันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันนี้รับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด จนฺมัน้ีแจ้ว

61202^10334 19/9/2018 61202??022 11,200.00 -11,200.00 บาท 11,200.00 -11,200.00 าฟ้
61214^10218 21/9/2018 6 1 2 1 4 ? ผ 1 5 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใร]

-16,200.00 -16,200.00 บาท -16,200.00 -11,200.00

บัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย รเอ วิธีการฟ้าระเงิน

290758 นางรัตติกาล จันตระกุล
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันน้ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันนี้รับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100^12346 22/8/2018 6 1 100??182 5,937.00 -5,937.00 บาท 5,937.00 -5,937.00 22/8/2018 าฟ้
6 1 1001ว12790 28/9/2018 61100?ธ223 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใร]
61100^12828 28/9/2018 61100?ธ228 700.00 -700.00 บาท 700.00 -700.00 ใร]

-10,637.00 -10,637.00 บาท -10,637.00 -5,937.00

บัญป็ผฺจํ'ดจำหน่าย รี!อ วิธีการฟ้าระเงิน

2907’63 นางสาวรัตนา ลฺมปา
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันนี้รับส่วนลด วันทครบกำหนด อนฺม้น้ีแจ้ว

61109^10990 13/9/2018 61109?ธ082 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ใฟ้
-300.00 -300.00 บาท -300.00 -300.00

บัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290765 นางรัตนา ทาสิทธิ'
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันน้ีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนฺผ้น้ีแจ้า

61208^10327 28/9/2018 61208??026 1,560.00 -1,560.00 บาท 1,560.00 -1,560.00 ใฟ้
61208^10333 28/9/2018 61208?ธ028 1,350.00 -1,350.00 บาท 1,350.00 -1,350.00 ใฟ้
61208^1๐321 29/9/2018 61208?ธ026 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใร]

-3,910.00 -3,910.00 บาท -3 ,910.00 -1,560.00

บัญฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290766 ดร.รัดนา บาวิเล็ง
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำหวนเงินใบแจ้งหนึ๋ไนสกุลเงิน นสกลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันนี้รับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนฺมัติแจ้ว

61204^10573 28/9/2018 61204?ธ044 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใฟ้
-20,000.00 -20,000.00 บาท -20,000.00 -20,000.00

บัญร]ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290770 นางสาววัติยา ณ อุบล
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันน้ีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนฺฟ้น้ีแจ้ว

61202^10357 24/9/2018 61202??029 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใฟ้
61202^10395 28/9/2018 61202?6032 2,000.00 -2,000.00 มาท 2,000.00 -2,000.00 ใฟ้

-6,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -4,000.00
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ยัญ®ผ้จัดจ่าหน่าย ®อ วิธีการ®าระเงิน

290773 นายพงศพ่ค แรงที
จ่านานส่านลดเงินลดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ®าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลใแลกฺลเงิน วันทีร้บส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106611452 13/9/2018 6110666125 4,500.00 -4,500.00 บาท 4,500.00 -4,500.00 ใ®
61202610361 24/9/2018 6120266025 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใ1ฟ
61202610397 28/9/2018 6120266032 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใ®
61100612788 28/9/2018 6110066162 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00 ใร)

-13,000.00 -13,000.00 บาท -13,000.00 -4,500.00

ยัญธผ้จัดจ่าหน้าย ช่อ วิธีการ®าระเงิน

290774 ผค.ดร.รุ่ง •ไงค์วัฒน้ี
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใมแจังหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการ®าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ในลฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท,ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206610700 24/9/2018 6120666052 8,050.00 -8,050.00 บาท 8,050.00 -8,050.00 ใร]
61206610735 28/9/2018 6120666041 8,300.00 -8,300.00 บาท 8,300.00 -8,300.00 ใร)

-16,350.00 -16,350.00 บาท -16,350.00 -8,050.00

ยัญ®ผ้จัดจ่าหน้าย ริ)อ วิธีการ®าระเงิน

290776 นางสาาร่งทิพย์ ทองบฺญโท
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจังหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี๋ ยอดดุล วิธีการ®าระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน!นลก!)เงิน นสกุลเงิน บอดดฺลใแลโเลเงิน วันทีรัมส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61203610380 25/9/2018 6120366022 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใร)
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

ยัญ®ผ้จัดจ่าหน้าย ช่อ วิธีการ®าระเงิน

290784 นายเวิองรอง สฺวรรณ์การ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการ®าระเงิน สก!)เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในส!ๅ!)เงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนฺยัติแล้ว

61212610369 24/9/2018 6121266032 1,700.00 -1,700.00 บาท 1,700.00 -1,700.00 ใ®
-1,700.00 -1,700.00 บาท -1,700.00 -1,700.00

ยัฌ®ผ้จัดจ่าหน้าย ช่อ วิธีการ®าระเงิน

290787 นายฦทธิจักร เครือสาร
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการ®าระเงิน สเๅลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันทีควบกำหนด อนฺมัติแล้า

611121=1๐๐93 28/9/2018 6111266006 1,900.00 -1,900.00 บาท 1,900.00 -1,900.00 ใร)
-1,900.00 -1,900.00 บาท -1,900.00 -1,900.00

ยัญ®ผ้จัดจ่าหน่าย ช่อ วิธีการฟ้าระเงิน

290792 นางสาาลลิตา กิงเนตร
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการ®าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสก!)เงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนมัติแล้า

61205610252 28/9/2018 6120566016 4,950.00 -4,950.00 บาท 4,950.00 -4,950.00 ใใ)
-4 ,950.00 -4,950.00 บาท -4,950.00 -4,950.00

ยัญ®ผ้จัดจ่าหน้าย ช่อ วิธีการ®าระเงิน

290796 นางสาวลานนา หมื่นจันทร์
จ่านานสำนลดเงินลดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการ®าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในลกฺลเงิน วันทีร้บส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61208610302 25/9/2018 6120866026 48,425.00 -48,425.00 บาท 48,425.00 -48,425.00 ใใ)
-48,425.00 -48,425.00 บาท -48,425.00 -48,425.00
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ยัญสํผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเใบ
290800 บางสาาวริ)ราารรณ พํผพ่รส

จ่าบวบส่าบสดเใบสดใ
ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบวบเใบ'ใบ'ใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน สกส(ใบ จ่าบวบเใบใบแจ้งหบใบสฤลเใบ นสกุลเงิน ยอดดฺสใบสฤสเใบ วันทีรับสำบสด วินัทคิริบิกาหนด จนฺนัติแล้ว
61202610382 28/9/2018 612026^031 7,100.00 -7,100.00 บาท 7,100.00 -7,100.00 ใฟ้

-7 ,100.00 -7,100.00 บาท -7,100.00 -7,100.00

ยัญริ)ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเใบ

290801 ดร.วนิดา แฟ้จํง
จ่าบวบส่าบลดเใบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบวบเงิบใบใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการสำระเใบ สฤสเใบ จ่าบาบเใบใบแจ้งหบใบสกลเใบ นสกุลเงิน ยอดด.ลใบสกสเใบ วับทีรับสํวบสด วับทีครบกำหบด 5บฺบัติแลัา

61201610464 28/9/2018 612016 ธ 029 2,560.00 -2,560.00 บาท 2,560.00 -2,560.00 ใฟ้
61201610445 24/9/2018 6120166027 10,277.00 -10,277.00 บาท 10,277.00 -10,277.00 าฟ้

-12,837.00 -12,837.00 บาท -12,837.00 -2,560.00

ยัญธผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเใบ
290802 บายารกฤต แสบโภชบ'

จ่าบาบส่าบสดเใบสด'ใ
ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบวบเงิบ่ใบ'ใบแจ้งหบ ยอดดฺล วิธีการสำระเใบ สกสเใบ จ่าบวบเใบใบแจ้งหบึ้ไบสฤลเใบ นสกุลเงิน ยอดดส’ใบสกสเใบ วับทีรับสํวบสด วนทควบกำหนด อบฺยัติแล้า

61211(*10317 27/9/2018 6121166027 7,200.00 -7,200.00 บาท 7,200.00 -7,200.00 าสํ
61211610321 29/9/2018 6121166027 55,820.00 -55,820.00 มาท 55,820.00 -55,820.00 ใสํ

-63,020.00 -63,020.00 บาท -63,020.00 -7,200.00

ยัญริ)ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการสำวะเใบ
290806 นางารวณนิสา คำสนาน

จ่าบาบส่วบลดเใบสดใ
ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบึ๋ จ่าบาบเงิบ'ใบ'ใบแจ้งหบ ยอดดฺล วิธีการสำระเใบ สฤลเใบ จ่าบวบเใบใบแจ้งหบใบสเาลเใบ นสกุลเงิน ยอดด.สในสกสเใบ วับทีรับสํวบสด าบิทีคิริบิกีาหบด อบฺยัติแล้า

61110610264 26/9/2018 6111066014 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ใสํ
61100612797 28/9/2018 6110066222 10,510.00 -10,510.00 บาท 10,510.00 -10,510.00 ใสํ
61100612799 28/9/2018 6110066226 150.00 -150.00 บาท 150.00 -150.00 ใสํ
61110610280 28/9/2018 6111066015 5,220.00 -5,220.00 บาท 5,220.00 -5,220.00 ใสํ

-16,180.00 -16,180.00 บาท -16,180.00 -300.00

ยัญริ)ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเใบ

290810 บางวรรณิภา เหลักฝ็งห่
จ่าบวบสำบลดเใบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบวบเใบ่ใบ'ใบแจ้งหบื ยอดดฺส วิธีการสำระเใบ สฤสเใบ จ่าบาบเใน'ใบแจ้งหบื้ใบสกลเใบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกลเใบ วับทีรับส่าบสด วับทีครบกำหบด อบฺยัติแล้ว

61106611571 28/9/2018 6110666132 3,600.00 -3,600.00 มาท 3,600.00 -3,600.00 ใสํ
-3 ,600.00 -3,600.00 บาท -3,600.00 -3,600.00

บัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวสำระเใบ

290811 นางสาวารลักษณ์ เมิองชุ
จ่าบาบสํวบลดเใบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้]หบ จ่าบาบเใบใบใบแจ้งหบ ยอดดฺล วิธีการสำระเงิบ สฤสเใบ จ่าบาบเใบใบแจ้งหบใบสฦลเใบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกลเใบ วับทีรับส่าบลด วิ'นท่ีควบกำหนด อบฺยัติแล้า

61106611602 28/9/2018 6110666132 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใสํ
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

ยัญธผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเใบ

290819 นายาวาพงษ์ คล่องแคล่า
จ่านาบส่าบสดเใบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบวบผิบ'ใบ'ใบแจ้งหบ ยอดดฺส วิธีการสำระเงิบ สฤสเใบ จ่าบวบเในใบแจ้งหบืใบสฤสเใบ นสกุลเงิน ยอดดลใบสกลเใบ วับทีรัฆส่าบลด วับทีครบกำหบด อบฺยัติแล้า
61211610313 25/9/2018 6121166025 1,500.00 -1,500.00 มาท 1,500.00 -1,500.00 ใสํ
61211610315 27/9/2018 6121166027 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใสํ
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ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการชาระเงิน สกฺลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด จาเม้ติแจ้ว

61211610320 29/9/2018 6121166027 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใฟ้
-4,500.00 -4,500.00 บาท -4,500.00 -1,500.00

บัญริ!ผ้จ้ดจำหน่าย ไ}อ วิธีการชาระเงิน

290820 นางลาววราภรณ์ ใจบาล
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจํงหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสโเลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีครบกำหนด อาเม้ติแจ้ว

61202*610383 28/9/2018 6120266031 1,600.00 -1,600.00 บาท 1,600.00 -1,600.00 ใฟ้
-1,600.00 -1,600.00 บาท -1,600.00 -1,600.00

บัญริ!ผัจ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการชาระเงิน

290821 นางาราภรณ์ ดอนริ!'ย
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำค้ณ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแจ้ว

61301610231 28/9/2018 6130166012 400.00 -400.00 บาท 400.00 -400.00 ใไ}
-400.00 -400.00 บาท -400.00 -400.00

บัญริ)ผ้จํดจำหน่าย ริ)อ วิธีการชาระเงิน

290826 นางสาวาลัยลักษณ์ อ่อนนวล
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำค้ฌ วันที ใบแจํงหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการชาระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงิน'ใบ แจ้งหนี้ในสฦล เงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ครบกาหนด อนฺมัติแจ้ว

61106*611539 25/9/2018 6 1 1 0 6 6 6 1 3โ 9,800.00 -9,800.00 บาท 9,800.00 -9,800.00 ใฟ้
-9,800.00 -9,800.00 บาท -9,800.00 -9,800.00

บัญริ)ผัจัดจำหน่าย ไ}อ วิธีการฟ้าระเงิน

290835 ผก.ดร.วัชระ างค์ป็ญโญ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลไนสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺม้ติแจ้ว

61214*610209 21/9/2018 6121466014 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใฟ้
61106611497 21/9/2018 6110666126 37,500.00 -37,500.00 บาท 37,500.00 -37,500.00 ใใ}

-57,500.00 -57,500.00 บาท -57,500.00 -20,000.00

บัญริ)ผ้จ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการชาระเงิน

290839 ผก.ดร.ฐิติรัตน์ เริ!ยวลฺารรณ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ขอดดุล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺม่ติแจ้ว

61211610307 21/9/2018 6121166026 2,750.00 -2,750.00 บาท 2,750.00 -2,750.00 ใฟ้
61106611562 28/9/2018 6110666130 7,850.00 -7,850.00 มาท 7,850.00 -7,850.00 ใใ}

-10,600.00 -10,600.00 บาท -10,600.00 -2,750.00

บัญริ)ผ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการชาระเงิน

290844 นางวันวสาข' ดอกค่า
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท'ครบกาหนด อนฺมัติแจ้ว

61100*612825 28/9/2018 6110066226 7,800.00 -7,800.00 บาท 7,800.00 -7,800.00 ใฟ้
-7,800.00 -7,800.00 บาท -7 ,800.00 -7,800.00

บัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ใ}อ วิธีการชาระเงิน

290848 ดร.วารัชต' มัชยมบุรษ
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จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบลำคัฌ วับที ใบแจ้งหบึ จ่าบาบเงิบ'ใบ'ใบแจ้งหบึ๋ ยอดดุล วิธีการปาระเงิบ สกุลเงิบ จ่าบวบเงินใบแจ้งหบใบสกุลเงิบ บสกุลเงิบ ยอดดฺลใบสกุลเงิบ วับทีรับลํวบลด วนที่ครบกำหนด อบุมัติแจ้ว

612121=10401 28/9/2018 612121=6035 6,600.00 -6,600.00 บาท 6,600.00 -6,600.00 ไฟ
611001=12830 28/9/2018 6110066224 200,435.00 -200,435.00 บาท 200,435.00 -200,435.00 ไฟ
611001=12740 27/9/2018 6110066216 27,570.00 -27,570.00 มาท 27,570.00 -27,570.00 ไฟ

-234,605.00 -234,605.00 บาท -234,605.00 -6,600.00

บัญริ)ผัจัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการปาระเงิบ

290855 บายวิจิตรคักติ' คัาติ
จ่าบวบลํวบลดเงิบสดใ

ใบลำคัฌ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบวบเงิบ่ใบ'ใบแจ้งหบึ้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิบ สกุลเงิบ จ่าบวบเงิบใบแจ้งหบึ๋ใบสกุลเงิบ นสฤลเงิน บอดดฺลใบสกุลเงิบ วับทีรับล่วบลด วันที่ครบกำหนด อบุ)วัติแล็า

612071=10405 28/9/2018 6120766028 1,500.00 -1 ,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ษ
-1,500.00 -1 ,500.00 มาท -1,500.00 -1,500.00

บัญริ!ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิบ

290860 คาสดราจารย์พิเคษ ดร.บายแพทย์วิร่วับ เทียบถาาร
จ่าบวบลํวบลดเงิบสดใ

ใบลำคัฌ วับที ใบแจ้งหบี๋ จ่าบวบเงิบในใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีการปาระเงิบ สกฺสเงิบ จ่าบวบผิบ'ใบแจ้งหบืใบสกุณวิบ นสฤลเงิน ยอดดล'ใบสกุลเงิบ วับทีรับส่วบลด วันที่ครบกาหนด อบุ)วัติแจ้ว

611001=12688 24/9/2018 6110066211 8,685.00 -8 ,685.00 มาท 8,685.00 -8,685.00 ใป
611001=12689 24/9/2018 611001=6211 9,790.00 -9 ,790.00 บาท 9,790.00 -9,790.00 ใป
611001=12690 24/9/2018 6110066205 10,500.00 -10,500.00 มาท 10,500.00 -10,500.00 ใป
611001=12766 28/9/2018 6110066221 12,000.00 -12,000.00 บาท 12,000.00 -12,000.00 ใฟ
611001=12829 28/9/2018 6110066224 9,535.00 -9 ,535.00 มาท 9,535.00 -9,535.00 ใฟ

-50,510.00 -50,510.00 มาท -50,510.00 -8,685.00

บัฌริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิบ

290862 ว่าที ร้อยตริ วิชาญเผ5 เจริญคัสดรารักษ์
จ่าบวบลํวบลดเงิบสดใ

ใบลำคัฌ วับที ใบแจ้งหบ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิบ สกุลเงิบ จ่าบวบเงิบใบแจ้งหบใบสกุลเงิบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกุลเง็บ วับทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อบุ)วัติแล้ว

611061=10504 6/2/2018 6110666044 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 6/2/2018 ใร)
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บัญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการปาระเงิบ

290869 บายวิทวัส สัจจาฬงค่
จ่าบวบส่าบลดเงิบสด'ใ

ใบลำคัฌ วัผที ใบแจ้งหบ จ่าบวบเงิบ'ใบ'ใบแจ้งหบึ ยอดดุล วิธีการร!าระเงิบ สกุลเงิบ จ่าบวบเงิบ่ใบแจ้งหบใบสเๅสเงิบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกุลเงิบ วับทีรับส่าบลด วันที่ครบกำหนด อนฺผัติแล้ว

612031=10385 27/9/2018 6120366025 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใป
-1,000.00 -1 ,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

บ้ญป็ผัจัดจ่าหน่าย ใเอ วิธีการปาระเงิบ

290871 บายวิทฺรย์ ตฤดกำ
จ่าบวบส่าบลดเงิบสดใ

ใบลำคัฌ วับที ใบแจ้งห(ง็ จ่าบวบเงิบ่ใบ'ใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีการร)าระเงิบ สฦสเงิบ จ่าบวบเงิบใบแจ้งหบใบสกุลเงิบ นสกุลเงิน ยอดดล'ใบสกุลเงิบ วับทีรับส่าบลด วันที่ครบกำหนด อบุ)วัติแจ้ว

611011=10100 24/9/2018 6110166006 988.68 -988.68 บาท 988.68 -988.68 ใป
-988.68 -988.68 บาท -988.68 -988.68

บัญใ)ผัจัดจำหน่าย ใ!อ วิธีการปาระเงิบ

290872 ผค.ดร.วิบุลย' วัฒบาจร
จ่าบวนส่าบลด เงิบสด'ใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบวบเงิบ่ใบ'ใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีการร)าระเงิบ สกุลเงิน จ่าบวบเงิบ่ใบแจ้งหบึ้ใบสกุลเงิบ นสกุลเงิน ยอดดล'ใบสกุลเงิบ วับทีรับล่าบลด วับทีครบกำหบด อบุ)วัติแจ้ว

611001=12796 28/9/2018 611001=6227 :9,260.00 ^  -9 ,260.00 บาท^  ^ ^ ^ ^ 9,260.00 -9,260.00 ษ
-9 ,260.00 -9,260.00-9,260.00 บาท -9,260.00
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บ้ฌฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290873 ดว.วิพวพววณ์ เนื่องเม็ก
จ่านานฟานลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการใ]าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ใน!)กลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกาหนด อนุม็ตแล่ว

6 1 201โ310442 24/9/2018 6 1 2 0 1 8 8 0 2 ะ 6,340.00 -6,340.00 บาท 6,340.00 -6,340.00 ใใ]
-6,340.00 -6,340.00 มาท -6 ,340.00 -6,340.00

บ่'ฌฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290874 นายวิภพ แพงวังทอง
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการร!าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสฦลเงิน บอดดุลในสกุลเงิน วันทีรับล่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61211810311 25/9/2018 612111=8026 6,910.00 -6,910.00 บาท 6,910.00 -6,910.00 ใฟ้
61211810329 28/9/2018 612111=8027 2,200.00 -2,200.00 บาท 2,200.00 -2,200.00 ใฟ้

-9,110.00 -9,110.00 บาท -9 ,110.00 -6,910.00

ปัญฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290883 นางสาววิไลลักษณ์ ครุฑปาน
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสฦลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีรับล่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61110810277 28/9/2018 6111088014 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ใฟ้
-30,000.00 -30,000.00 บาท -30,000.00 -30,000.00

บัฌฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290898 ดร.วิระ)'เงษ์ กิติางค์
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสฦลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61212810393 28/9/2018 6121288034 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใฟ้
-4,000.00 -4,000.00 บาท -4,000.00 -4,000.00

บ่ฌชผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290902 นายรุฒิฟ้'ย ไชยรินค่า
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีรับล่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12811 28/9/2018 6110088226 16,778.00 -16,778.00 บาท 16,778.00 -16,778.00 ษ
-16,778.00 -16,778.00 บาท -16,778.00 -16,778.00

ปัณฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290905 นางสาวแววดาว ทิพวงค'
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีร้บล่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611091=11055 25/9/2018 6110988094 3,500.00 -3,500.00 บาท 3,500.00 -3,500.00 ใใ]
611091=11056 25/9/2018 6110988096 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ใใ]
611091=11057 25/9/2018 6110988095 5,700.00 -5,700.00 บาท 5,700.00 -5,700.00 ใใ]
611091=11058 25/9/2018 6110988095 8,000.00 -8,000.00 บาท 8,000.00 -8,000.00 ใใ]
611091=10992 13/9/2018 6110988086 2,800.00 -2,800.00 บาท 2,800.00 -2,800.00 ใใ]

-26,000.00 -26,000.00 บาท -26,000.00 -3,500.00

ปัฌปิผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290911 นายคดฉัน วรรณโวหาร
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีรับล่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

24/9/2018 6110488023 
27/9/2018 6110788003

6,886.45
5,510.00

-6,886.45
-5,510.00

บาท 6,886.45 
บาท 5,510.00

-6 886.45 ษ
611071=10060 -5^510.00 ษ
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ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ?การฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61104810382 28/9/2018 6110488025 6,877.15 -6,877.15 บาท 6,877.15 -6,877.15 าฟ้
-19,273.60 -19,273.60 บาท -19,273.60 -6,886.45

บัญธผฺจ้ดจ่าหน่าย ใเอ วิ?การฟ้าระเงิน

290913 นายศร้ณยฺ พิฟ้บบา
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท ใบแจ้-!หน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ?การฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด จนฺมัติแล้า

61206810652 19/9/2018 6120688045 11,630.00 -11,630.00 บาท 11,630.00 -11,630.00 าฟ้
61106811484 19/9/2018 6 1 106?ธ 126 5,000.00 -5 ,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใใ}
61106811485 19/9/2018 6110688126 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 าฟ้
61106811486 19/9/2018 6110688126 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 19/9/2018 าฟ้
611061=11487 19/9/2018 611061=8126 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 19/9/2018 ใฟ้
611061=11488 19/9/2018 6110688126 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 าฟ้
611061=11489 19/9/2018 6110688126 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 าฟ้

-41,630.00 -41,630.00 มาท -41,630.00 -21,630.00

บัญวิ!ผ้จัดจ่าหน่าย วิ)อ วิ?การฟ้าระเงิน

290914 นายคราๅธ จันทรขำ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันห ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ?การฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนฺมัติแล้า

61100812739 27/9/2018 6110088213 5,000.00 -5,000.00 มาท 5,000.00 -5,000.00 าฟ้
-5,000.00 -5 ,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บ้ญวิ)ผ้จัดจ่าหน่าย ใ}อ วิ?การฟ้าระเงิน

290919 นางสาาศคินันท์ พันธ์สฺววรณ
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ?การฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน บอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ควบกาหนด อนฺม้ติแล้ว

611001=12778 28/9/2018 6110088224 66,513.30 -66,513.30 บาท 66,513.30 -66,513.30 ใใ}
-66,513.30 -66,513.30 มาท -66,513.30 -66,513.30

บัญวิ)ผัจ่ดจ่าหน่าย วิ)อ วิ?การฟ้าวะเงิน

290923 นางสาาศศํวิมล ฟองตา
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ?การฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนฺมัติแล้า

612071=10417 30/9/2018 6120788026 2,900.00 -2,900.00 มาท 2,900.00 -2,900.00 ใฟ้
-2,900.00 -2 ,900.00 บาท -2,900.00 -2,900.00

บัญป็ผ้จัดจ่าหน่าย วิ)อ วิ?กาวฟ้าระเงิน

290936 นางสาาคิรินิบ' เนาาแคัว
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ?การฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนฺมัติแล้า

611001=12822 28/9/2018 6110088226 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใฟ้
611001=12834 28/9/2018 6110088223 6,510.00 -6,510.00 บาท 6,510.00 -6,510.00 ใฟ้

-7,510.00 -7,510.00 บาท -7,510.00 -1,000.00

บัญวิ!ผฺจ้ดจ่าหน่าย วิ)อ วิ?การฟ้าวะเงิน

290938 ผศ.คิริพร แสงศริจ้นหร์
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานผิใ4ในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ?การฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนฺมัติแล้า

612081=10303 25/9/2018 6120888016 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใฟ้
612081=10307 27/9/2018 6120888016 23,700.00 -23,700.00 บาท 23,700.00 -23,700.00 ใฟ้

-33,700.00 -33,700.00 บาท -33,700.00 -10,000.00

หน้า 38
18/10/2018

20:38:45



มหาวิทยา®เยพะเยา ^น ่า 39
.  ๆ .  5ฯ • ' ฯ - '  18/10/2018ธ ุรกรรม เบแจังหนทิเบตค้าง เว้ 20:38:45

บ้ฌฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

จำนานส่วนลดเงินสดใ 
นสกฺ3 เงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่คใบกำหนด อนุมัติแล้ว

290941 

ใบสำคัญ

ดร.คัริลักษณ์ สันพา 

วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล รธีการปาระเงิน ลก!)เงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนึ๋ในลกฺลเงิน

61214610213 21/9/2018 6121466014 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใฟ้
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บ่'ญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290945 นางศิาพร โภชน่เอริญ
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจังหน จำนานเงินในใบแจังหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ขอดดลในสกฺลเงิน วันทีรัมล่านลด วันที่คใบกำหนด องเม้ติแล้ว

61104610369 28/9/2018 6110466025 3,900.00 -3,900.00 บาท 3,900.00 -3,900.00 ใฟ้
-3,900.00 -3,900.00 บาท -3,900.00 -3,900.00

บ่'ญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน

290955 นางสาวคฺลีพใ คำชมคุ
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจังหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนานเงิน'ใบแจ้งหน้ีในสก!)เงิน นสกลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับล่วนลด วันที่คาบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106611472 17/9/2018 6110666122 57.00 -57.00 บาท 57.00 -57.00 ใฟ้
-57.00 -57.00 บาท -57.00 -57.00

บ่'ฌฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290957 นางสการัตน์ ละออง
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท๊ ใบแจ้งหนั๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่คใบกาหนด องเมัติแล้ว

61106610593 21/2/2018 6110666052 28,780.00 -28,780.00 บาท 28,780.00 -28,780.00 21/2/2018 ใฟ้
-28,780.00 -28,780.00 บาท -28,780.00 -28,780.00

บ่'ญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290960 นางสนธยา บรรเทิง
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนั๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน ลโ!:)เงิน จำนานเงินใบแจ้งหนึ้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฦลเงิน วันทีรับสำนลด วันทีดรบกำหนด องเม้ติแล้ว

61100612764 28/9/2018 6110066222 460.00 -460.00 บาท 460.00 -460.00 ใป
61100612841 28/9/2018 6110066227 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใฟ้
61100612839 30/9/2018 6110066227 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ใฟ้

-1,760.00 -1,760.00 บาท -1 ,760.00 -460.00

บัฌฺธผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

290966 ผค.ดร.สมคัด จุหวัา
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจังหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่คาบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206610631 13/9/2018 6120666045 41,720.00 -41,720.00 บาท 41,720.00 -41,720.00 ใฟ้
612061=10687 24/9/2018 6120666044 33,000.00 -33,000.00 บาท 33,000.00 -33,000.00 ใฟ้
612061=10795 28/9/2018 6120666020 3,200.00 -3,200.00 บาท 3,200.00 -3,200.00 ใฟ้

-77,920.00 -77,920.00 บาท -77,920.00 -41,720.00

บัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน

290968 น.สพ.สมชาติ ธนะ
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจังหน จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสฦลเงิน ยอดดลในสฤลเงิน วันทีรับล่านลด วํนัที่คิใบิกำหนด อนุมัติแล้ว

612011=10440 24/9/2018 6 1 2 0 1 6 ๐ 0 1 ' 3,500.00 -3,500.00 บาท 3,500.00 -3,500.00 ษ '
612011=10447 24/9/2018 6120166025 1,550.00 -1,550.00 มาท 1,550.00 -1,550.00 ษ
612011=10451 27/9/2018 6120166025 10,305.22 -10,305.22 มาท 10,305.22 -10,305.22 ใป
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ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจํงหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนื ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกฺลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน!นสฦสเงิน
จำนานส่วนลดเงินสดใ 

นสกลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612011=10462 28/9/2018 612011=6030 54,000.00 -54,000.00 บาท 54,000.00 -54,000.00 ใสํ
61201^10466 28/9/2018 6120166030 8,000.00 -8,000.00 บาท 8,000.00 -8,000.00 ใร]
612011=10468 28/9/2018 6120166031 2,508.66 -2,508.66 บาท 2,508.66 -2,508.66 ใร]

-79,863.88 -79,863.88 บาท -79,863.88 -3,500.00

มัฌป็ผุ้จ้ดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการสำระเงิน

290969 ผศ.ดว.สมชาย จาดควี
จำนานส่วนลดเงินสตใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนั๋ ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกสเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในสกฺสเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมัติแล้ว

612061=10715 27/9/2018 6120666052 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใร]
612061=10736 28/9/2018 6120666042 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ใสํ

-11,500.00 -11,500.00 บาท -11,500.00 -4,000.00

บัฌฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

290971 นายสมทบ เหลิกสิงห์
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน้ จำนวนเงิน'ใน'ใบแจ้งหน๋ั ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611041=10361 27/9/2018 6110466024 637.14 -637.14 บาท 637.14 -637.14 ใสํ
-637.14 -637.14 บาท -637.14 -637.14

บัญฟ้ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

290973 ผก.ดร.สมมฺรณ์ เฟ้ยงฉิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนึ้ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน1ใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันที่รับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมํติแล้ว

61210^=10347 21/9/2018 6121066025 9,628.50 -9,628.50 บาท 9,628.50 -9,628.50 ใร]
-9,628.50 -9,628.50 บาท -9,628.50 -9,628.50

บ่'ฌฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

290983 ดร.สมคักที่ ธรรมวงษ์
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ในลกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺผัติแล้ว

61203^10382 25/9/2018 6120366010 641.00 -641.00 บาท 641.00 -641.00 ใสํ
61203^10390 28/9/2018 6120366025 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ใสํ

-8,141.00 -8,141.00 บาท -8,141.00 -641.00

บ่ฌฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

290990 นายสวฟ้ย คำแสน
จำนานส่านลดเงินลดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกฺลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612021=10408 28/9/2018 6120266033 29,280.00 -29,280.00 บาท 29,280.00 -29,280.00 ใสํ
-29,280.00 -29,280.00 มาท -29,280.00 -29,280.00

บ่'ญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

291008 ดร.สำราญ ทองแพง
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหน บอดดุล วิธีการสำระเงิน สกฺลเงิน จำนานเงิน'ใบแจ้งหน้ในสกฺสเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺม่ติแล้ว

61100^12817 28/9/2018 6110066177 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใใ]
611001=12820 28/9/2018 6110066210 6,275.00 -6,275.00 บาท 6,275.00 -6,275.00 ใสํ

-26,275.00 -26,275.00 บาท -26,275.00 -20,000.00

บ่'ฌฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการสำระเงิน 1

291010 นางสิตา เทียนหวาน
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20:38:45ธ ุรกรรมใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ในสำคัญ วันท่ี ใบแล้งหบ จ่าบวบผิบ'ใบ'ใบแอ้งหบ ยอดดุล วิธีการร)าวะเงิบ สกฺลเอ้บ จ่าบวบเอ้บใบแล้งหบใบสกฺลเงิบ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุล'ใบสกฺลเอ้บ วับทีวับส่าบลด วันท่ีครบกำหนด จบฺม้ดแสํว

61202610372 27/9/2018 6120266030 1,600.00 -1,600.00 บาท 1,600.00 -1,600.00 ใร)
61202610389 28/9/2018 6120266033 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใร!
61202610391 28/9/2018 6120266031 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ไร)
61202610407 28/9/2018 6120266031 4,100.00 -4,100.00 บาท 4,100.00 -4,100.00 าร)

-12,700.00 -12,700.00 บาท -12,700.00 -1,600.00

บัญร)ผฺจัดจ่าหน่าย {เอ วิธีการร!าระเอ้บ
291012 ดร.สิทธิร่)'ย พิมลกวั

จ่าบวบส่าบลดเงินลดใ
ไมสำคัญ วันท่ี ใบแล้งหบ จ่าบาบเอ้บ'ใบ'ใบแอ้งหบ ยอดดุล วิธีการร!าร:!เอ้บ สกลเอ้บ จ่าบานเอ้บใบแล้งหบใบสกฺลเอ้บ นสกุลเงิน ยอดดุลใบลกฺลเอ้บ วับทีวับล่าบลด วันท่ีครบกำหนด อบฺม้ดแสำ

61214610222 21/9/2018 6121466015 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใร!
61104610352 24/9/2018 6110466024 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใร)

-15,000.00 -15,000.00 บาท -15,000.00 -5,000.00

บัญธ ผุ้จ้ดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการร)าวะเอ้บ
291013 ดร.สิทธิร?ข สํวิวัฒน่วงศ์

จ่าบวบส่าบลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแล้งหบ จ่าบวบเอ้บใบใบแล้งหบ๋ึ ยอดดล วิธีการร)าระเอ้บ สกลผิบ จ่าบวบเอ้บใบแล้งหบใบสฦลเอ้บ นสกุลเงิน ยอดดุลใบสฦลเอ้บ วับทีวับล่าบลด วันท่ีครบกำหนด อบมัดิแสำ

61212610380 26/9/2018 6121266032 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใร)
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บัญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ใเอ วิธกีารร)าระเอ้บ
291015 บายอาบบท่ณ้ฏ!;' จ่บเอ็ยด

จ่าบวบส่วบลด เอ้บสด'ใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแล้งหบ๋ั จ่าบวบเอ้บใบใบแล้งหบ ยอดดุล วิธีการ*ฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ีในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลใบสกลเอ้บ วบัทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อบฺมัติแสำ

61107610061 28/9/2018 6110766002 1,420.43 -1,420.43 บาท 1,420.43 -1,420.43 ใร)
61107610062 28/9/2018 6110766002 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใร)

-2,920.43 -2,920.43 บาท -2,920.43 -1,420.43

บ้ญริ!ผฺจ้ดจ่าหน่าย ริ!อ วิธกีารร!าระเอ้บ
291018 ผค.ดา.สิทธิคักติ' ปีบมงกลกล

จ่า บวบส่วบลด เอ้บสด'ใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแล้งหบ๋ั จ่าบวบเอ้บใบใบแล้งหบ ขอดดุล วิธีการร!าระเอ้บ สกฺลเอ้บ จ่าบวบเอ้บใบแล้งหบใบสกฺลเอ้บ นสกุลเงิน ยอดดุลใบสกฺลเอ้บ วบัทีวับส่าบลด วันท่ีครบกำหนด อบฺมัติแสำ

61214^10221 21/9/2018 6121466012 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใร)
61106611506 24/9/2018 6110666127 8,656.00 -8,656.00 บาท 8,656.00 -8,656.00 ใร)
61125610077 26/9/2018 6112566002 2,130.00 -2,130.00 บาท 2,130.00 -2,130.00 ใร!
61125610083 28/9/2018 6112566002 9,288.00 -9,288.00 บาท 9,288.00 -9,288.00 ใร!
61125610084 28/9/2018 6112566006 7,120.00 -7,120.00 บาท 7,120.00 -7,120.00 ใร!

-32,194.00 -32,194.00 บาท -32,194.00 -5,000.00

บัญริ)ผัจ้ดจ่าหน่าย ริ!อ วิธกีารร)าระเอ้บ
291023 บางสาาสิวัพร กา!เบา

จ่าบวบส่าบลดเอ้บสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแล้งหบ จ่าบาบเอ้บ'ใบ'ใบแอ้งหบ๋ั ยอดดุล วิธีการร!าระเอ้บ สกฺลเอ้บ จ่าบวบเอ้บใบแล้งหบ้ึใบสเๅสเอ้บ นสกุลเงิน ยอดดุลใบสกลเอ้บ วบัทีวับล่วบลด วันท่ีครบกำหนด อบฺมํตแิล้ว

61100612747 27/9/2018 6110066222 1,460.00 -1,460.00 บาท 1,460.00 -1,460.00 ใร)
-1,460.00 -1,460.00 บาท -1,460.00 -1,460.00

บัญป็ผ้จ้ดจ่าหน่าย ริ)อ วิธกีารร)าระเอ้บ
291030 บางสาวสฺกัญญา เร่)ยงคำ

จ่าบวบส่วนลดเอ้บสดใ
ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแอ้งหบ จ่าบวบเอ้บใบใบแล้งหบ้ึ บอดดุล วิธีการร!าระเอ้บ สกฺลเอ้บ จ่าบวบเอ้บใบแอ้งหบ้ึใบสกลเอ้บ นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันที่วับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแล้ว
61104610374 28/9/2018 6110466022 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใร)
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20:38:45ธ ุรกๆรผใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้
-1,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

ปัญ®ผ้จัดจำหน่าย ร์เอ 1ธ็การ'ฟ้าระเงิน

291032 นางสาวสฺกัญญา เสมอเฟ้อ
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำกัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ริ?การฟ้าระเงิน สก.ลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน 14สกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด ว้น่ที่คใบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204510602 28/9/2018 612041=5050 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใร]
-1,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

ปัฌฟ้ผัจัดจำหน่าย ฟ้อ ริ?การฟ้าวะเงิน

291035 นายสฺขชาตริ ประลมสฺข
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำกัฌ วันที ใบแจังหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ริ?การฟ้าระเงิน ลฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วินทควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61211510330 28/9/2018 612111=5027 2,200.00 -2,200.00 บาท 2,200.00 -2,200.00 ใร)
-2,200.00 -2,200.00 บาท -2,200.00 -2,200.00

ปัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ ริ?กาวฟ้าระเงิน

291036 ผด.ดร.ลฺขทัย โ*เงค์พ้ฒนคิริ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำกัฌ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ริ?การฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วินทื่คาบกำหนด อนุมัติแล้ว

61214510233 27/9/2018 6121455015 4,630.00 -4,630.00 บาท 4,630.00 -4,630.00 ใร)
61214510238 28/9/2018 6121455016 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใ■ป
61214510248 28/9/2018 6121455016 2,150.00 -2,150.00 บาท 2,150.00 -2,150.00 ใร]
61214510249 28/9/2018 6121455016 2,100.00 -2,100.00 บาท 2,100.00 -2,100.00 ใร]
611001=12911 28/9/2018 6110055226 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใร]

-14,880.00 -14,880.00 บาท -14,880.00 -4,630.00

ปัญปีผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ ริ?การฟ้าระเงิน

291037 นางสาวสฺคน? ยๆศ
จำนวนส่วนลดเงินลดใ

ใบสำกัญ วันที ใบแจ้งหนํ่ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ริ?การฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด านัทีคิริบิคิวหนด อนฺมัติแจ้ว

611061=11576 28/9/2018 6110655132 640.93 -640.93 บาท 640.93 -640.93 ใร)
-640.93 -640.93 บาท -640.93 -640.93

บัญริเผ้จัดจำหน่าย ร์เอ ริ?กาวฟ้าระเงิน

291039 ดร.สฺจิตรา วสฺวัต
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ริ?การฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วินท่คาบกาหนด จนฺมัติแจ้ว

612121=10398 28/9/2018 6121255034 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ไร)
-3,000.00 -3,000.00 บาท -3,000.00 -3,000.00

บัญปึผัจัดจำหน่าย ฟ้อ ริ?การฟ้าวะเงิน

291040 นางสาวสฺฟ้ญญา ทองเคริอ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำกัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ริ?การฟ้าระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน บอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วินท่ีครบกำหนด อนฺผัติแจ้ว

612141=10214 21/9/2018 6121455014 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ใร)
-7,500.00 -7,500.00 บาท -7 ,500.00 -7,500.00

บ่ญฟ้ผ้จัดจำหน่าย รี!อ ริ?การฟ้าระเงิน

291043 นางสาวสุดา มินทะขัติ
จำนวนส่วนลดเงินลดใ

ใบสำกัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ริ?การฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12699 25/9/2018 6110055212 3,600.00 -3,600.00 บาท 3,600.00 -3,600.00 ไร)
611001=12791 28/9/2018 6110055225 4,800.00 -4,800.00 บาท 4,800.00 -4,800.00 ไร)
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ธ ฺรกรรมใบ แจ ้งห น ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้
-8,400.00 -8,400.00 บาท -8,400.00 -3,600.00
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บัญฟ้ผ้จ้ดจำพน่าย
291049

291069

ใบสำคัญ

ฟ้อ
นางสาวสุทธิดา พงษ์พันธ์งาม

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งพน
61208510305 27/9/2018 6120855026

บัญใ}ผ้จ้ดจำหน่าย ใเอ
291054 นางสาวสุธารี ทองกันทา

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งพนั๋
61106511572 28/9/2018 6110655132

บัญฟ้ผุ้จัดจำพน่าย ใ!เอ
291064 นางสาวสุนันทา ติงนิติพงค'

ใบสำคัญ รันที ใบแจ้งพน
61206510712 27/9/2018 6120655052
61206510738 28/9/2018 6120655054
61206510739 28/9/2018 6120655054
61206510740 28/9/2018 6120655052
61206510742 28/9/2018 6120655054

บัญฟ้ผุ้จ้ดจำพน่าย ฟ้อ

รันที

นายสพจน์ มานะสุข 

ใบแจ้งพน
61301510234 28/9/2018 6130155012

จำนานเงินในใบแจ้งพน
20, 000.00

- 20, 000.00

จำนานเงินในใบแจ้งพน
1,230.00

-1,230.00

จำนานเงินในใบแจ้งพนึ้

จำนานเงินในใบแจ้งพน
800.00

-800.00

วิธิการปาระเงิน

ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกสเงิน

- 2 0 , 0 0 0 .0 0

จำนานเงินใบแจ้งพนในฝิฦสเงิน
20, 000.00

จำนานส่านลดเงินสดใ 
นสกลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน รันทีรับส่วนลด รันทครบกำพนด อนมัติแล้ว

- 2 0 , 000.00 - 20 , 000.00
- 20 , 000.00
- 20 , 000.00

าฟ้

วิธีการฟ้าระเงิน

ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน ฝิกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งพน(นสฤลเงิน
บาท 1,230.00

จำนานส่วนลดเงินสดใ 
นสกฺลเงิน ยอดดลในสกลเงิน รันทีรับส่านลด รันทีครบกำพนด จนฺมัติแล้า

-1,230.00 -1,230.00 าฟ้
-1,230.00 -1,230.00 -1,230.00

วิธีการฟ้าระเงิน

ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน
จำนานส่วนลดเงินสดใ 

นสกฺลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน รันทีรับส่านลด รันทีครบกำพนด อนฺมัติแล้ว

4,680.00 -4,680.00 บาท 4,680.00 -4,680.00 าฟ้
8,790.00 -8,790.00 บาท 8,790.00 -8,790.00 าฟ้
3,300.00 -3,300.00 บาท 3,300.00 -3,300.00 าฟ้

10,480.00 -10,480.00 บาท 10,480.00 -10,480.00 าฟ้
13,550.00 -13,550.00 บาท 13,550.00 -13,550.00 าฟ้

-40,800.00 -40,800.00 บาท -40,800.00 -4,680.00

วิธีการฟ้าระเงิน

ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน
-800.00
-800.00

จำนานเงินใบแจ้งพนในฟิฦลเงิน 
800.00 

-800.00

จำนวนส่านลดเงินสดใ 
นสกฺล เงิน ยอดดลในสกลเงิน รันทีรับส่วนลด รันทีครบกำพนด จนฺมัติแล้ว

-800.00 าฟ้
-800.00

บ ั ญป ็ ผ ฺ จ ั ด จ ำ พ น ่ า ย ฟ ้ อ ^ วิ ธี การฟ้าระเงิ น 
291076 นางสาวสุพัดรา บฺญเกยงางฬ

จำนวนส่วนลดเงินลดใ
ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งพน จำนวนเงิน'ใน'ใบแจ้งพน๋ึ ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งพนในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100512638 19/9/2018 6 1 1 0 0 5 5 1 9 ' 4,880.00 -4,880.00 บาท 4,880.00 -4,880.00 ใฟ้
61100512729 26/9/2018 6110055212 4,900.00 -4,900.00 บาท 4,900.00 -4,900.00 ใฟ้
61100512738 27/9/2018 6110055212 801.97 -801.97 บาท 801.97 -801.97 ใ,ป
61100512784 28/9/2018 6110055222 3,111.76 -3,111.76 บาท 3,111.76 -3,111.76 าฟ้
61100512785 28/9/2018 6110055222 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใฟ้
61100512792 28/9/2018 6110055202 2,250.00 -2,250.00 บาท 2,250.00 -2,250.00 ใใ!
61127510107 28/9/2018 6112755002 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ใใ!
61127510110 28/9/2018 6112755002 3,550.00 -3,550.00 บาท 3,550.00 -3,550.00 ใใ!

-20,793.73 -20,793.73 บาท -20,793.73 -4,880.00

บัฌฟ้ผ้จ้ดจำพน่าย ใเอ วิธีการฟ้าระเงิน

291079 รค.ดร.สุกกร พงคบางใพธี
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที่ ใบแจ้งพน จำนวนเงินในใบแจ้งพน ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งพนในสฦลเงิน นสกุลเงิน บอดดลในสกลเงิน วันท่ีรับสวนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100512604 17/9/2018 6110055210 21,000.00 -21,000.00 บาท 21,000.00 -21,000.00 ใฟ้
61100512763 28/9/2018 6110055222 13,700.00 -13,700.00 บาท 13,700.00 -13,700.00 ใฟ้
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ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล รธิการ'!)าระเงิน สฦลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน อันทีวับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้า

61100612850 28 /9/2018 611006^224 16,500.00 -16,500.00 บาท 16,500.00 -16,500.00 ใๆ )'
61100612840 30/9/2018 611001=6:227 14,890.00 -14,890.00 บาท 14,890.00 -14,890.00 ใฟ้

-66,090.00 -66,090.00 บาท -66,090.00 -21,000.00

บ้ญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการสำระเงิน

291081 ดร.วิทน์มนภัทร พฺทธวโรดม'ผล
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน อันทีวับส่วนลด อันิทีคิริบิกีาหนด อนฺมัติแล้ว

61212610381 26/9/2018 612121=6032 50,000.00 -50,000.00 บาท 50,000.00 -50,000.00 ใๆ )
-50,000.00 -50,000.00 บาท -50,000.00 -50,000.00

บ่ญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการสำระเงิน

291087 นางสาวชลลสฌาณ์ พรหมเสน
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ บอดดุล วิธีการสำระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน อันทีวับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611101=10243 19/9/2018 611101=6012 5,780.00 -5,780.00 บาท 5,780.00 -5,780.00 ใๆ )
61110610247 21/9/2018 611101=6014 1,550.00 -1,550.00 บาท 1,550.00 -1,550.00 ใๆ )
611101=10248 21/9/2018 6111066012 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใๆ )

-27,330.00 -27,330.00 บาท -27,330.00 -5,780.00

บ่'ญ'ริ)นุ้จัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการสำระเงิน

291090 ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ อันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดล'ในสกฺลเงิน อันทีวับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612141=10219 21/9/2018 612141=6016 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00 ใฟ้
-2,500.00 -2,500.00 บาท -2,500.00 -2,500.00

บัญริ)ผฺจัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการสำระเงิน

291096 นายสฺรชาติ ฟ่อ-)แก้ว
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ มอดดุล วิธีการสำระเงิน สฦสเงิน จ่านวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสฦลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน อันทีวับส่านลด อันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61108610160 27/9/2018 61108(560 07 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใฟ้
-1,500.00 -1,500.00 บาท -1,500.00 -1,500.00

ปัญริ)ผฺจัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการสำระเงิน

291107 ผค.ดร.สฺริยาๅธ ประอัาย
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นลฤลเงิน ขอดดฺลในสกฺลเงิน อันทีวับส่วนลด อันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61109611062 29/9/2018 6110966072 387,188.00 -387,188.00 บาท 387,188.00 -387,188.00 ใๆ )'
-387,188.00 -387,188.00 บาท -387,188.00 -387,188.00

บ่ญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการสำระเงิน

291112 ดร.สุลาวัลย์ ยศธนุ
จ่านวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ อันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61202610365 26/9/2018 6120266030 533.00 -533.00 บาท 533.00 -533.00 ไๆ )'
-533.00 -533.00 บาท -533.00 -533.00

บ ่ญ ร ิ! ผ ฺจ ้ด จ ่า ห น ่า ย ร ิ) อ วิธีการสำระเงิน

291113 นางสาวสฺวเพ็ญ พ็ฅเนอัครโยธีน
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ใบสำคัฌ วันที ใบแข้งหน จ่านานเงินในใบแข้งหน้ ยอดดุล วิธีการ'ปาระเงิน สกุลเงิน
จ่านานส่านสดเงินสดใ 

จ่านานเงินใบแข้งหน้ในสกฺลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนสด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61108610164 28/9/2018 6110866007 10,800.00 -10,800.00 บาท 10,800.00 -10,800.00 ใป
-10,800.00 -10,800.00 บาท -10,800.00 -10,800.00

บ้ญริ)ผัข้ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

291119 นายสฺวิทย' น้ถฺ!ญาางศ'
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำศ้ฌ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแข้งหน้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแข้งหน้ในลกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนสด วันท่ีครบกำหนด อนุผ้ตแล้ว

61205610253 28/9/2018 6120566019 11,200.00 -11,200.00 บาท 11,200.00 -11,200.00 ใป
61205610247 29/9/2018 612059=^016 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใป

-13,200.00 -13,200.00 บาท -13,200.00 -11,200.00

บัฌริ)ผ้จ้ดจ่าหน่าย ริ)ปี วิธีการปาระเงิน

291121 นายณัฐดนัย ใจดฺ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแข้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแข้งหน้ในสกฺลเงิน นสกลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับฝานลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61207610354 17/9/2018 6120766024 4,400.00 -4,400.00 บาท 4,400.00 -4,400.00 ใป
61207610423 28/9/2018 612071=6029 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใป

-7,400.00 -7,400.00 บาท -7,400.00 -4,400.00

บัฌฟ้ผ้ข้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

291122 นายเสถียร หันตา
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัถ) วันที ใบแข้งหน้ จ่านานเงินในใบแข้งหน้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแข้งหนัในสกฺสเงิน นสกุลเงิน บอดดฺสในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61211610270 27/8/2018 6121166023 54,000.00 -54,000.00 บาท 54,000.00 -54,000.00 ใป
-54,000.00 -54,000.00 บาท -54,000.00 -54,000.00

บัญฟ้ผ้ข้ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

291138 ดร.โสมนัส สมประเสริฐ
จ่านานส่านสดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแข้งหนํ่ จ่านานเงินในใบแข้งหน้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแข้งหน!นสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนฺม้ติแล้า

612141=10215 21/9/2018 6121466014 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ใป
-7,500.00 -7,500.00 บาท -7,500.00 -7,500.00

บ้ฌริ!ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

291142 ผศ.ดร.หทัยทิพย' นิมิตรเก็ยรดั๋โกส
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำค้ฌ วันที ใบแข้งหน้ จ่านานเงินในใบแข้งหน้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแข้งหน้ในสกฺสเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ควบกาหนด อนุมัติแล้ว

611๐61=11505 24/9/2018 6110666129 12,500.00 -12,500.00 บาท 12,500.00 -12,500.00 โป
612011=10457 28/9/2018 6120166031 7,120.00 -7,120.00 บาท 7,120.00 -7,120.00 ใป

-19,620.00 -19,620.00 บาท -19,620.00 -12,500.00

บัญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

291145 นางสาวหัทยา หมนงาน
จำนานส่านสดเงินสดใ

ใบ สำค้ถ) วันที ใบแข้งหน้ จ่านานเงินในใบแข้งหน้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแข้งหนั!นสเๅลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่านสด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12842 28/9/2018 6110066226 9,876.00 -9,876.00 บาท 9,876.00 -9,876.00 โป
-9,876.00 -9,876.00 บาท -9,876.00 -9,876.00

บ ัฌ ฟ ้ผ ฺจ ัด จ ่า ห น ่า ย ฟ ้อ วิธีการปาระเงิน
291151 ภญ.ดร.อดิณัฐ อ่านายพรเลิศ
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จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจังหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกอเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีคใบกำหนด อนุม้ตแล้า

61207610392 28/9/2018 6 1 2 0 7 ? ธ 028 3,878.00 -3,878.00 บาท 3,878.00 -3,878.00 ษ
-3,878.00 -3,878.00 บาท -3,878.00 -3,878.00

บิ'ญริ)ผฺจัดจ่าหน่าย รีเอ วิธีการฟ้าระเงิน

291154 ดร.อทิติ าลัญฟ้เพียร
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดฺส วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61113610038 21/9/2018 6111366001 959.19 -959.19 บาท 959.19 -959.19 าฟ้
-959.19 -959.19 บาท -959.19 -959.19

บัญริ!ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

291157 นางสาาอธิษฐาน อินวงค์วรรณ
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนั๋ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีกรบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100612724 26/9/2018 6110066216 300.00 -300.00 มาท 300.00 -300.00 าฟ้
-300.00 -300.00 บาท -300.00 -300.00

บัญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

291165 ผค.ดร.อนฺรักษ์ ประสาทเขตร'การ
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด จนมิติแลืว

61202610371 27/9/2018 6120266030 3,385.00 -3,385.00 บาท 3,385.00 -3,385.00 ใฟ้
-3,385.00 -3,385.00 บาท -3,385.00 -3,385.00

บ้ญป็ผฺจัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน

291171 ผส.ดร.อนฺสรณ์ บฺญปก
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ืในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนฺม่'ติแสำ

61214610128 23/7/2018 6121466009 730.00 -730.00 มาท 730.00 -730.00 ใฟ้
61214610223 21/9/2018 6121466016 2,500.00 -2,500.00 มาท 2,500.00 -2,500.00 ใฟ้

-3,230.00 -3,230.00 บาท -3,230.00 -730.00

บิ'ญริ)ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
291174 นายอภิชาต บัวกล้า

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันทีครบกำหนด อนฺมัติแสำ

61210610346 21/9/2018 6121066026 2,415.00 -2,415.00 บาท 2,415.00 -2,415.00 ใฟ้
-2,415.00 -2,415.00 บาท -2,415.00 -2,415.00

บิ'ญริ!ผ้จัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน

291187 นางสาวอรฌา อนุกุล
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนฺมัติแสำ

61220610289 28/9/2018 6122066020 650.10 -650.10 มาท 650.10 -650.10 ใฟ้
61220610297 28/9/2018 6122066019 645.81 -645.81 บาท 645.81 -645.81 ใฟ้
612201=10305 28/9/2018 6122066022 20,000.00 -20,000.00 มาท 20,000.00 -20,000.00 ใฟ้

-21,295.91 -21,295.91 บาท -21,295.91 -650.10

บิ'ญริเผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

291190 นางสาวอรพิญ บัวงาม
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ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนึ๋ จำนานเงินในใบแอ้งหน ยอดดุล รึ!!การฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน บอดดุลในสกลเงิน วันทีว้บส่านลด วันทีดวบกำหนด อนุมัติแล้ว

612081=10322 29/9/2018 612081=0)26 680.00 -680.00 บาท 680.00 -680.00 ใว)
-680.00 -680.00 บาท -680.00 -680.00

บ้'ญว็!ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวว!าวะเงิน

291201 บา-]อริยป้น่ท' ปาะอ้าย
จำนวนส่วนสดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแอ้งหนั๋ จำนานเงินในใบแอ้-)หน่ บอดดุล รึธีกาาฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน มอดดุลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วนท่ีคาบกำหนด อนุมัติแล้ว

612091=10251 25/9/2018 612091=6015 1,919.97 -1,919.97 บาท 1,919.97 -1,919.97 ใว)
612091=10253 27/9/2018 612091=6017 4,125.00 -4,125.00 บาท 4,125.00 -4,125.00 ใว)
612091=10286 30/9/2018 612091=6017 5,604.58 -5,604.58 บาท 5,604.58 -5,604.58 ใว)

-11,649.55 -11,649.55 บาท -11,649.55 -1,919.97

บัญ'ธผฺอ้'ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวว)าวะเงิน

291205 นางสาวอาณวัดน่ ครึทะวงษ์
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแอ้-}หน จำนวนเงิน'ใน'ใบแอ้-]หน้ี ยอดดุล วิธ ีกาฬาใะเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีวับส่านลด วนท่ีครบกำหนด อนฺมัติแล้า

611001=12621 19/9/2018 611001=6216 59,360.00 -59,360.00 บาท 59,360.00 -59,360.00 ใว)'
611001=12624 19/9/2018 611001=6216 2,200.00 -2,200.00 บาท 2,200.00 -2,200.00 ใฟ้
611001=12732 27/9/2018 611001=6216 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใฟ้
611001=12800 28/9/2018 611001=6216 2,748.00 -2,748.00 บาท 2,748.00 -2,748.00 ใว)
611001=12801 28/9/2018 611001=6210 65,677.00 -65,677.00 บาท 65,677.00 -65,677.00 ใฟ้

-130,985.00 -130,985.00 บาท -130,985.00 -59,360.00

บ่'ญป็ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวว!าวะเงิน

291214 นางอังคนีง กาแสน
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแอ้งหนึ๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธ ีกาฬาระเงิน สฦสเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีวับส่านลด าน่ที่ครบกำหนด อนฺมัติแล้า

612101=10351 21/9/2018 6121066024 3,430.00 -3,430.00 บาท 3,430.00 -3,430.00 ใฟ้
-3,430.00 -3,430.00 บาท -3,430.00 -3,430.00

บัญป็ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวว)าวะเงิน

291215 นางสาวณัฐธดา ขัตธิ
จำนานส่วนลดเงินลดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแอ้งหนั๋ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธ ีกาฬาาะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแอ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วนที่ครบกาหนด อนฺมัติแล้า

612011=10473 28/9/2018 6120166027 9,500.00 -9,500.00 มาท 9,500.00 -9,500.00 ใฟ้
-9,500.00 -9,500.00 บาท -9,500.00 -9,500.00

บัญป็ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวว)าวะเงิน

291219 นางสาาอัจฉาาาดิ แก้วาารแเติ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแอ้-}หน จำนวนเงินในใบแอ้]หนึ้ ยอดดุล วิธีกาวว!าวะเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนึในสกลเงิน นสฦลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีวับส่านลด วนที่ครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

612101=10355 26/9/2018 6121066026 765.00 -765.00 มาท 765.00 -765.00 ใว)'
-765.00 -765.00 บาท -765.00 -765.00

บัญฟ้ผุ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวว)าวะเงิน

291223 นางสาาอ่ญซสิ เทียมติวิ
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแอ้-]หน จำนานเงินในใบแอ้งหน่ ยอดดุล วิธีกาวว)าวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงิน,ใบแอ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดุลในสกลเงิน วันทีวับส่านลด วนที่ครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

611091=10993 13/9/2018 6110966086 200.00 -200.00 บาท 200.00 -200.00 ไว)
-200.00 -200.00 บาท -200.00 -200.00
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บัฌอํผ้จ้ดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีกาวอำวะ)งิห

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

291232 

ใบสำคัฌ

นางสาวอัมพิกา อัมพุธ 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวร]าวะเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน

61100812819 28/9/2018 611001=6227 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1 ,000 00 ใร]
61100812835 28/9/2018 611001=8224 9,990.00 -9,990.00 บาท 9,990.00 -9,990.00 ใใ]
61100812836 28/9/2018 6110088224 7,670.00 -7,670.00 บาท 7,670.00 -7,670.00 ใร]
61100812837 28/9/2018 6110088224 13,740.00 -13,740.00 บาท 13,740.00 -13,740.00 ใอํ
61100812711 25/9/2018 6110088219 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใอํ

-34,400.00 -34,400.00 บาท -34,400.00 -1,000.00

บัญอํผ้จ้ดจ่าหน่าย {เอ วิธีกาวอำวะเงิน

291238 หา-)สาวอาจารี เสมอห่)อ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนั๋ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ บอดดุล วิธีกาวร]าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรัฆส่วนลด ว้นัท่ีคิวิบิกาหนด อนุมัติแล้ว

61100812754 28/9/2018 6110088222 2,900.00 -2,900.00 บาท 2,900.00 -2,900.00 ใอํ
-2,900.00 -2,900.00 บาท -2,900.00 -2,900.00

บ้ฌป็ผ้จัดจ่าหน่าย {เอ วิธีกาวอำวะเงิน

291245 ผก.ดว.อารักษ์ กร่นบำวุง
จ่าหวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบ แจ้งหน จ่าหวหเงิห'ให'ใบแจ้งหน้ี ยอดด.ส วิธีกาวอำวะเงิน สกฺสเงิห จำนวน)งินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันที'รับส่วนลด วันท่ีควบกาหนด อนฺม่ดแล้ว

61202810358 24/9/2018 6120288022 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใใ]
61202810396 28/9/2018 6120288032 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใใ]

-6,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -4,000.00

บัญอํผ้จัดจ่าหน่าย {เอ วิธีกาวอำระเงิน

291247 หา-)สาวอำนวยพร ขัติว-)ค'
จ่านานส่วนลด)งินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีกาวอำระ)งิห สกลเงิน จ่าหวหเงิน'ใบ)เจ้งหนี้ใหสกสเงิห นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมัตํแล้า

611051=10165 27/9/2018 6110588010 1,114.94 -1,114.94 บาท 1,114.94 -1,114.94 ใอํ
611051=10169 28/9/2018 6110588008 1,011.15 -1,011.15 บาท 1,011.15 -1,011.15 ใอํ

-2,126.09 -2,126.09 บาท -2,126.09 -1,114.94

บ่ญป็ผ้จัดจ่าหน่าย {เอ วิธีกาวอำวะเงิน

291251 หา-)สาว®,ชยา มอญแสง
จ่าหวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที่ ใบแจ้งหหั๋ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีกาวอำวะ)งิห สกฺลเงิห จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่าหลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมัติแล้ว

611001=12773 28/9/2018 6110088211 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใอํ
-4,000.00 -4,000.00 บาท -4,000.00 -4,000.00

บัญอํผ้จัดจ่าหน่าย {เอ วิธีกาวอำวะเงิน

291254 นายอิทธิฤทธิ, มุลเมีอง
จ่าหวนส่าหลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีกาวอำวะเงิน ลกฺส[งิห จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกาหนด อนุมัติแล้ว

612071=10389 28/9/2018 6120788028 600.00 -600.00 บาท 600.00 -600.00 ใอํ
-600.00 -600.00 บาท -600.00 -600.00

บ้ญอํผ้จัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีกาวอำระเงิน

291263 ดร.อุษณีย' รักมีางษ์จันทร์
จ่าหวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่าหวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺส วิธีกาวอำวะเงิน สกสเงิห จ่าหาหเงิหใบแจ้งหห!หสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกาหนด อนุมัติแล้ว

611001=12756 28/9/2018 6110088228 6,700.00 -6,700.00 บาท 6,700.00 -6,700.00 าอํ
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ธ ฺรกา!รมใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ใบสำคัก] วันบ ใบแจ้งหน่ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการบ่าระเงิน สฤลเงิน
จำนวนส่านลดเงินสดใ 

จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสโเลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100612782 28/9/2018 6110066225 7,150.00 -7,150.00 บาท 7,150.00 -7,150.00 ใบ่
-13,850.00 -13,850.00 บาท -13,850.00 -6,700.00

บัญทีผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการบ่าระเงิน

291268 นายเอกสิทธิ' วงค'ราษฎร์
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการบ่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ีในสกฺลเงิน บสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺผ้ติแจ้ว

61104610355 24/9/2018 6110466023 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 าบ่
61202610368 26/9/2018 612021=6030 4,150.00 -4,150.00 บาท 4,150.00 -4,150.00 ไร]

-14,150.00 -14,150.00 บาท -14,150.00 -10,000.00

บ้ญทีผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการบ่าระเงิน

291273 นางสาวเอื้อมพร วิทยารัฐ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการบ่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน้ี'ในสโ!ลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสโเลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ดแล้ว

61106611605 28/9/2018 6110666133 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใบ่
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บ่'ญป็ผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการบ่าระเงิน

291274 นายเอกพล โพธีจันทร์
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการบ่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ดโโล้ว

612191=10266 28/9/2018 6121966022 50,000.00 -50,000.00 บาท 50,000.00 -50,000.00 ไร]
61219610267 28/9/2018 6121966022 45,000.00 -45,000.00 บาท 45,000.00 -45,000.00 ไร]

-95,000.00 -95,000.00 บาท -95,000.00 -50,000.00

ปัญทีผุ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการบ่าระเงิน

291275 นายสุธนัย ท้าวรี
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการบ่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ีในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61210610342 21/9/2018 6121066023 7,655.00 -7,655.00 บาท 7,655.00 -7,655.00 ใๆ )
-7,655.00 -7,655.00 บาท -7,655.00 -7,655.00

บัญทีผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการบ่าระเงิน

291276 นางพัชรินทร์ เยาวรัตน่
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการบ่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12912 28/9/2018 6110066228 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ษ '
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บ่ญ-อผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการบ่าระเงิน

291277 นางว็ทีดา ร์งเริอง
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการบ่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในลกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกาหนด อนุมัติแล้ว

61301 เะ3เ0230 28/9/2018 6130166012 1,700.00 -1,700.00 บาท 1,700.00 -1,700.00 ษ
-1,700.00 -1,700.00 บาท -1,700.00 -1,700.00

บัฌ'ฮผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการบ่าระเงิน

291279 นางสาานริครา คูนย'กลาง
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จ่านานส่านลดเงินสดใ

ธ ุรกรรม'ใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ใบสำคัณ วันท่ี ใบแจ้งหน่ จ่านานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการปาวะเงิน สกุลเงิน จำนานเงิน'ใบแจ้งหน่ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดล'ในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100512726 26/9/2018 611005ธ218 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ใขี
61103510187 27/9/2018 611035ธ006 13,400.00 -13,400.00 บาท 13,400.00 -13,400.00 ใป

-13,700.00 -13,700.00 บาท -13,700.00 -300.00

บ้ฌรู่!ผ้จ้ดจำหน่าย รู่!อ วิธีการปาร:ะเงิน

291280 นางสาากิติยา เขียวงาม
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการขีาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100512818 28/9/2018 6110055222 3,200.00 -3,200.00 บาท 3,200.00 -3,200.00 ใป
-3,200.00 -3,200.00 บาท -3,200.00 -3,200.00

บัญรู่!ผ้จัดจำหน่าย รู่)อ วิธีการปาร:ะเงิน

291283 นายดวงใจ ศริบญเริอง
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที่ ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน่ในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ติแล้ว

61100512875 28/9/2018 6110055221 12,500.00 -12,500.00 บาท 12,500.00 -12,500.00 ใขี
-12,500.00 -12,500.00 บาท -12,500.00 -12,500.00

บัญรู่!ผ้จัดจ่าหน่าย รู่!อ วิธีการปาระเงิน

291284 นางสาวปณณดา เปลาทอง
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำกัฌ วันที่ ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนานเงิน'ใบแจ้งหน่ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด านที่ควบกำหนด อนฺมัติแส่า

61121510310 27/9/2018 6112155011 12,640.00 -12,640.00 บาท 12,640.00 -12,640.00 ใป
61121510322 28/9/2018 61121โ3ธ 011 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใขี
61121510323 28/9/2018 6112155011 8,760.00 -8,760.00 บาท 8,760.00 -8,760.00 ใขี

-22,900.00 -22,900.00 บาท -22,900.00 -12,640.00

บัญรู่!ผ้จัดจ่าหน่าย รู่)อ วิธีการปาระเงิน

291291 นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาว
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำค้ฌ วันท่ี ใบแจ้งหน่ จำนานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน่ในสฦลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺมัติแส่า

61214510225 24/9/2018 6121455012 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 น
61214510234 27/9/2018 6121455012 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใขี

-7,000.00 -7,000.00 บาท -7,000.00 -2,000.00

บัณรู่)ผ้จัดจำหน่าย รู่)อ วิธีการปาร:ะเงิน

291292 ดร.รวิสรา รึ๋นไาบ์
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที่ ใบแจ้งหน่ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน่ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนุม้ติโโล้ว

61201510460 28/9/2018 6120155031 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใป
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บัญรู่)ผ้จัดจำหน่าย รู่)อ วิธีการปาร:ะเงิน

291298 ดร.น่าฝน กันมา
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน่ จำนานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61219510252 27/9/2018 6121955020 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใป
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บ ัญ ร ู่) ผ ฺจ ัด จ ่า ห น ่า ย ร ู่) อ วิธีการปาระเงิน
291309 นางสาาอดิทยา เจริญผล
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ใบส่าคํฌ วันที ใบแจ้งหนี้ ซ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน
ซ่านานส่วนสดเงินสดใ 

ซ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสโ!ลเงิน นสฦสเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61211510331 28/9/2018 6121155028 2,200.00 -2,200.00 บาท 2,200.00 -2,200.00 ใ,ป

-2,200.00 -2,200.00 บาท -2,200.00 -2,200.00

บัญริ)ผ้จ้ดซ่าหน่าย ริ!อ วิธีการฟ้าระเงิน

291314 เฬโ.ไ■อร)าเลเน่ 14383X3
ซ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบส่าค้ฌ วันที ใบแจ้งหนี้ ซ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน ซ่านวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ครบกาหนด อนุผิดแล้ว

61204^10540 25/9/2018 6120455048 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใ'ป
61204510564 28/9/2018 6120455048 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใฟ
61204510567 28/9/2018 6120455048 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใ,ฟ่

-9,000.00 -9,000.00 บาท -9,000.00 -3,000.00

บั{บริ)ผ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

291330 นายป'!ะเสริฐ คำอ้าย
ซ่านวนส่วนสดเงินสดใ

ใบสำคํฌ วันที ใบแจ้งหน ซ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน ซ่านานเงินใบแจ้งหนี้ไนสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุผิดแล้ว

61208510325 28/9/2018 6120855026 4,600.00 -4,600.00 บาท 4,600.00 -4,600.00 ใ'ฟ่

-4,600.00 -4,600.00 บาท -4,600.00 -4,600.00

บ้ฌริ)ผ้จ้ดซ่าหน่าย ริเอ วิธีการฟ้าระเงิน

291345 นางสาวสายสุนิย์ คนสนิท
ซ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำค้ฌ วันที ใบแจ้งหน ซ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน ซ่านวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺม่ติโโลิว

61209^10270 27/9/2018 6120955018 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใป

-1,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

บัฌริ!ผ้จ้ดซ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

291352 นายสมคิด ยาเคน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ ซ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน ซ่านวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนสด วันท่ีครบกำหนด อนุผิดแล้ว

61212^10368 20/9/2018 6121255032 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ใป

-30,000.00 -30,000.00 บาท -30,000.00 -30,000.00

บัฌริ)ผ้จ้ดซ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

291356 นายธีระพันธ์ เมฆ๓ ริยงไกร
ซ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ ซ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน ซ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฤลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่านสด วันท่ีครบกำหนด อนุผิดแล้ว

61205510248 29/9/2018 6120555017 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใป
-2,000.00 -2,000.00 บาท -2,000.00 -2,000.00

บัฌริ)ผ้จ้ดซ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

291359 นางสาวไหลิน วงคํไชย
ซ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำค้ฌ วันที ใบแจ้งหนี้ ซ่านานเงินในใบแจ้งหน้ี ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน ซ่านานเงินใบแจ้งหน้ีในสก.ลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦสเงิน วันทีรับส่วนสด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612041=10617 30/9/2018 6120455050 600.00 -600.00 บาท 600.00 -600.00 ใฟ่
-600.00 -600.00 บาท -600.00 -600.00

บัฌ'ป็ผัจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

291365 นางสาวรัชฎาภรณ์ แก้วสืบ
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ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน
จำนวนส่วนสดเงินสดใ 

จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกฺลเงิน ขอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่คาบกำหนด อนุมัติแล้ว

61109610991 13/9/2018 6110966089 900.00 -900.00 บาท 900.00 -900.00 ไช
61109611046 21/9/2018 6110966092 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 าช

-1,200.00 -1,200.00 บาท -1,200.00 -900.00

บ่ณ!)ผ้จัดจำหน่าย ร็เอ วิธีกาว!!าระเงิน

291383 IV)โร.ธท่ฐ6((6 ธ6ช!ก9
จำนวนส่วนสดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล รธีการ!)าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204610565 28/9/2018 6120466012 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3 ,000.00 ไช
61204610566 28/9/2018 6120466044 3,000.00 -3 ,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใฟ

-6,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -3,000.00

บ่ณ!!ผ้จัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีกาว!!าระเงิน

291398 รศ.รัตนา อัตตปัญโญ
จำนวนส่วนสดเงินสดใ

ใบสำศ่ฌ รันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล รริการ!!าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกสเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่คาบกำหนด อนุมัติแล้ว

61201610463 28/9/2018 6120166030 5,261.01 -5,261.01 บาท 5,261.01 -5,261.01 ใรเ
-5,261.01 -5,261.01 บาท -5,261.01 -5,261.01

ปัฌธผัจัดจำหน่าย ร๊ัเอ วิธีการ!!าระเงิน

291412 นางสาวณิชาภา พาราศิลป๋
จำนวนส่วนสดเงินสดใ

ใบสำค้ฌ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล รริการ!!าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสเๅลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในลกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทครบกำหนด อนฺมัดิแล้ว

61104610356 24/9/2018 6110466024 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใช
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บัญร!เผัจัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการ!!าระเงิน

291413 นางจ้ราภรณ์ รชา
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำค่'ณ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิริการ!)าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนในสฦสเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ครบกาหนด อนฺมัติแล้ว

61100612762 28/9/2018 6110066222 60,000.00 -60,000.00 บาท 60,000.00 -60,000.00 ใช
-60,000.00 -60,000.00 บาท -60,000.00 -60,000.00

ปัญป็ผ้จัดจำหน่าย ใ!เอ วิธีกาว!!าวะเงิน

291423 นายศิระวัสฐ์ การสะน้นท'
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำค้ฌ วันที ใบแจ้งหนํ่ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิริกาว!)าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกฺสเงิน นสกลเงิน บอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204610558 27/9/2018 6120466040 7,710.00 -7 ,710.00 บาท 7,710.00 -7 ,710.00 ใช
-7,710.00 -7 ,710.00 บาท -7,710.00 -7 ,710.00

บ่ญ!)ผ้จัดจำหน่าย {เอ วิธีการร)าวะเงิน

291426 นายชนม์เจริญ ฟ้ยรัตน่สํริพงศ'
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนื จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิริการ!!าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนึ้ในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61216610526 29/9/2018 6121666034 1,800.00 -1 ,800.00 บาท 1,800.00 -1 ,800.00 ใช
-1,800.00 -1 ,800.00 บาท -1,800.00 -1 ,800.00

ปัญป็ผุ้จัดจำหน่าย ร็เอ วิธีการร)าระเงิน

291436 นายขรรค์’จัย ดินเมฆ
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ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำบาบผิบ'ใบ'ใบแจ้งหน้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระผับ สฦลผับ
จำบาบส่าบลดผับสดใ 

จำบวบผับใบแจ้งหบใบสกฺลผับ บสกลผับ ยอดดฺลใบสกุลผับ รับทีรับส่าบลด วันท่ีครบกำหนด อบฺมัติแล้า

611061=11476 18/9/2018 611061=612!: 100,000.00 -100,000.00 บาท 100,000.00 -100,000.00 ใฟ้
-100,000.00 -100,000.00 บาท -100,000.00 -100,000.00

บัญริ)ผฺจัดจำหน่าย ริ!อ วิธีการฟ้าระผับ
291444 นางสาารัตติกาล ค้าสม

จำบาบส่วบลดผับสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหบ จำนาบผันในใบแจ้งหน้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระผับ สกุลผัน จำบวบผัน'ใบ แจ้งหบในสกฺล ผับ นสกุลเงิน ยอดดฺลาบสกุลผับ รับทีรับส่าบลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61220^10286 28/9/2018 612201=6021 22,100.00 -22,100.00 บาท 22,100.00 -22,100.00 ใฟ้
612201=10303 28/9/2018 6122066018 25,500.00 -25,500.00 บาท 25,500.00 -25,500.00 ใฟ้

-47,600.00 -47,600.00 บาท -47,600.00 -22,100.00

บ่'ญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระผับ
291448 บายกิตติคักติ' คริไพโรจน์

จำบวบส่วบลดผับสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน้ จำบานผันในใบแจ้งหน้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระผับ สกุลผับ จำบาบผับ,ใบแจ้งหบใบสฦลผับ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกุลผับ รับทีรับส่าบลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ตแล้ว

611001=12777 28/9/2018 6110066223 400,000.00 -400,000.00 บาท 400,000.00 -400,000.00 ใฟ้
-400,000.00 -400,000.00 บาท -400,000.00 -400,000.00

บ่'ญริ!ผุ้จ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระผับ

291449 บายกมลพงศ์ รัตบส-งาบวงศ์
จำบวบส่วบลดผันสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหบ จำบาบผัน'ใบ'ใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการฟ้าระผับ สกลผับ จำบวบผับ'ใบแจ้งหบใบสกฺล ผับ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกุลผับ รับทีรับส่าบลด วันท่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612121=10387 27/9/2018 6121266032 5,020.00 -5,020.00 บาท 5,020.00 -5,020.00 ใฟ้
-5,020.00 -5,020.00 บาท -5,020.00 -5,020.00

ปัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ!อ วิธีการฟ้าระผับ
291477 นายอภินันที่ ทัพผ้ึง

จำบวบส่าบลดผันสดใ
ใบสำคัญ รับที ใบแจ้งหนึ้ จำนาบผับใบใบแจ้งหบ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระผับ สกุลผับ จำนาบผับ'ใบแจ้งหน้ไบสฤลผับ นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด ว่น้ีท่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

612051=10249 29/9/2018 6120566012 7,866.00 -7,866.00 บาท 7,866.00 -7,866.00 ใฟ้
-7,866.00 -7,866.00 บาท -7,866.00 -7,866.00

ปัญริ!ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิบ
291483 นายเฉลิมวัฒนี้ สุวรรณ

จำบวบส่าบลดผับสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหบ จ้านวนเงินในใบแจ้งหนี้ ขอดดฺล วิธีการฟ้าระผับ สกลผับ จำบวบเงิน'ใบแจ้งหบึ้ใบสกฺลผับ นสกุลเงิน บอดดฺลใบสกุลผับ รับทีร้บส่าบลด วันทครบกาหนด อนุมัติแล้ว

611041=10360 26/9/2018 6110466022 6,890.00 -6,890.00 บาท 6,890.00 -6,890.00 ษ
-6,890.00 -6 ,890.00 บาท -6,890.00 -6,890.00

ปัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระผับ
291484 บางสาวตรัยริ)'ชญาญ' ไชยาฒิขจร

จำบวบส่าบลดผับสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหบ จำบาบผัน'ใบ'ใบแจ้งหน้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระผับ สฦลผับ จำบวบผับ'ใบแจ้งหบใบสกฺลผับ นสกุลเงิน ขอดดฺลใบสกุลผับ รับทีรับส่าบลด วันที่ครบกำหนด อบฺมัติแล้า

612081=10316 29/9/2018 6120866027 4,710.00 -4 ,710.00 บาท 4,710.00 -4,710.00 ใป
-4,710.00 -4 ,710.00 บาท -4,710.00 -4,710.00

บัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระผับ
291485 นายธรรมวิทย์ ราญรอน

จำบวบส่วบลดผับสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนานผันใบใบแจ้งหน้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระผับ ลกฺลผับ จำบวบผับใบแจ้งหบาบสฦลผับ นสกุลเงิน ยอดดฺลาบสกุลผัน รับทีรับสำบลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612081=10312 29/9/2018 6120866026 1,850.00 -1,850.00 บาท 1,850.00 -1,850.00 ษ
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จ่านาI*ส่วนลดเงินสดใ

ธ ุรกรรผใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนึ้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ีในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกฺลเงิน รันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61208^10317 29/9/2018 6 1 2 0 8 ? [ะ027 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใฟ้

-5,850.00 -5,850.00 บาท -5,850.00 -1,850.00

บัญฟ้ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าร:ะเงิน
291488 นางพรสวรรค์ คิดค้า

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหนในสเๅลเงิน
จำนานส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน รันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61106^11601 28/9/2018 61106?ธ130 19,260.00 -19,260.00 บาท 19,260.00 -19,260.00 28/9/2018 ใฟ้

-19,260.00 -19,260.00 บาท -19,260.00 -19,260.00

บ ั ญ ฟ ้ ผ ฺ จ ั ด จ ำ ห น ่ า ย ฟ ้ อ ุ ^ ^ วิ ธี การฟ้าระเงิ น 
29 1490 นางสาาบฺษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดลในสกลเงิน รันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนคัติแล้ว
61208^10319 29/9/2018 61208??027 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใใ]
61208?10324 29/9/2018 6 1 2 0 8 ? [ะ027 1,150.00 -1,150.00 บาท 1,150.00 -1,150.00 าฟ้

-4,150.00 -4,150.00 บาท -4,150.00 -3,000.00

บัญขีผัจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน
291491 นางสาวแววดาว คำเขียว

จ่านานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน รันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนบัติแล้า
61208ไ310311 29/9/2018 61208?ธ026 2,650.00 -2,650.00 บาท 2,650.00 -2,650.00 ใร]
61208?10318 29/9/2018 61208?ธ027 4,500.00 -4,500.00 มาท 4,500.00 -4,500.00 ษ

-7,150.00 -7,150.00 บาท -7,150.00 -2,650.00

บ่ญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
291492 นางสาาวรัทยา กลนิธิฟ้ย

จ่านานส่านลดเงินสดา
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน รันทีรับล่านลด วันที่ครบกำหนด อนมัติแล้ว
61104^10353 24/9/2018 61104?ธ023 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใร]

-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บัญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
291493 ผค.ดร.สุริยา ส้มจันทร์

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน รันทีรับล่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61212?10384 27/9/2018 61212?ธ033 3,200.00 -3,200.00 บาท 3,200.00 -3,200.00 ไร]

-3,200.00 -3,200.00 บาท -3,200.00 -3,200.00

บัญฟ้ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
291501 นางสาวปริบาภรณ์ บ[นอน

จ่านานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน รันทีรับล่านลด วันที่ครบกำหนด จนมัติแล้ว
61206^10709 27/9/2018 61206?ธ052 2,400.00 -2,400.00 บาท 2,400.00 -2,400.00 าฟ้
61206?10753 28 /9/2018 61206?ธ054 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 าฟ้

-8,400.00 -8,400.00 บาท -8,400.00 -2,400.00

บ ํญ ฟ ้ผ ฺจ ัค จ ่า ห น ่า ย ฟ ้อ  ^ ^ วิธีการฟ้าระเงิน
291502 นางสาวสาริณีย์ กาสยะวรรณ
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ใบสำคัญ วัไ4ท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สเๅลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในลกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสฦลเงิน บอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612201=10295 28/9/2018 612201=501? 15,000.00 -15,000.00 บาท 15,000.00 -15,000.00 ใร!
-15,000.00 -15,000.00 บาท -15,000.00 -15,000.00

บ้ญริ)ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน
291512 นายๅฒิพงษ์ คำพันธ์

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนึ๋ จำนานเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในลฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61110^10259 25/9/2018 611101=5012 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00 ใร)'
611101=10276 28/9/2018 611101=5015 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00 าฟ้

-5 ,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -2,500.00

บัญริ!ผุ้จ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
291521 ดร.พนิดนาฎ อุ่พุฒินันท์

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ ว้นที่ ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนื ยอดดุล วิธีกาวฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสโ!ลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61201^10446 24/9/2018 61201^5030 11,740.00 -11,740.00 บาท 11,740.00 -11,740.00 ไร!
-11,740.00 -11,740.00 บาท -11,740.00 -11,740.00

บัญริ)ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
291529 นางพจนารถ เป็ดสกล

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน ลกฺลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนในสโ!ลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204^10547 26/9/2018 612041=5044 5,100.00 -5,100.00 บาท 5,100.00 -5,100.00 ใร!
61204^10548 26/9/2018 6120455043 6,300.00 -6,300.00 บาท 6,300.00 -6,300.00 ใร)
61204^10549 26/9/2018 6120455042 7,200.00 -7,200.00 บาท 7,200.00 -7,200.00 ใฟ้
61204^10550 26/9/2018 6120455042 4,800.00 -4,800.00 บาท 4,800.00 -4,800.00 ใร)
61204^10552 26/9/2018 6120455042 5,100.00 -5,100.00 บาท 5,100.00 -5,100.00 ใร)
61204^10553 26/9/2018 6120455042 6,900.00 -6,900.00 บาท 6,900.00 -6,900.00 ใร!

-35,400.00 -35,400.00 บาท -35,400.00 -5,100.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวฟ้าระเงิน
291533 นางสาวนิตต์อลิน กุริชอุดมอังกุร

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหน จำนวนเงิน'ใน'ใบแจ้งหน๋ึ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลใแสโ!ลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61205^10238 27/9/2018 6120555012 272.00 -272.00 บาท 272.00 -272.00 ใร!
61205^10239 27/9/2018 6120555012 4,125.00 -4,125.00 บาท 4,125.00 -4,125.00 ใร)
61205^10244 29/9/2018 6120555012 3,125.00 -3,125.00 บาท 3,125.00 -3,125.00 ใฟ้

-7,522.00 -7,522.00 บาท -7,522.00 -272.00

บัญซผู้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
291536 นางลาวเกคัน็ อัดถะกาค

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ ว้นที่ ใบแจ้งหนื จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน!นสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

61211^10323 28/9/2018 6121155025 360.00 -360.00 บาท 360.00 -360.00 ใร!
-360.00 -360.00 มาท -360.00 -360.00

ปัญริ!ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
291538 นางลาารจิตรา สฺขม็

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนื ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
612181=10635 30/9/2018 6121855051 11,700.00 -11,700.00 บาท 11,700.00 -11,700.00 ใร)
61218^10636 30/9/2018 6121855052 8,520.00 -8,520.00 บาท 8,520.00 -8,520.00 ใร!
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-20,220.00 -20,220.00 บาท -20,220.00 -11,700.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
291549 นางสาวปริยานฺช ใจสฺข

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน ลกฺลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน!นสกฺลเงิน นสกุลเงิน ขอดดลในสฦลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61301510221 28/9/2018 6130155012 150.00 -150.00 บาท 150.00 -150.00 าฟ้
61301510228 28/9/2018 6130155012 500.00 -500.00 บาท 500.00 -500.00 ใฟ้

-650.00 -650.00 บาท -650.00 -150.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
291550 นายภา11พงศ์ มุลจันทร์ต๊ะ

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฤลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสฦลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว
61301510227 28/9/2018 6130155012 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ใ'ป

-300.00 -300.00 บาท -300.00 -300.00

บ้ญป็ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
291551 นางสาวฟ้'ชฎาภา ารโชติานาไพร

จำนวนส่วนลดเงินลดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนั๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกสเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน่ในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61301510222 28/9/2018 6130155012 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ใฟ้
61301510224 28/9/2018 6130155012 150.00 -150.00 มาท 150.00 -150.00 ใ'ป
61301510229 28/9/2018 6130155012 900.00 -900.00 มาท 900.00 -900.00 ใใ}
61301510218 25/9/2018 6130155011 150.00 -150.00 บาท 150.00 -150.00 ใใ}
61301510220 25/9/2018 6130155011 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ใฟ้

-1,800.00 -1,800.00 บาท -1,800.00 -300.00

บัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
291568 รค.ดร.บุษบง จำเริญดารารัคมี

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ้ จำนานเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนึ้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61111510136 26/9/2018 6111155009 746.86 -746.86 บาท 746.86 -746.86 ใใ}

-746.86 -746.86 บาท -746.86 -746.86

บ่'ญป็ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
291570 นางสาวสุรีย์พร แสงวงศ์

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนไนสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61201510436 24/9/2018 6 1 2 0 1 5 0 0 1 ะ 8,240.00 -8,240.00 บาท 8,240.00 -8,240.00 ใฟ้
61201510444 24/9/2018 6120155027 5,200.00 -5,200.00 บาท 5,200.00 -5,200.00 ใฟ้

-13,440.00 -13,440.00 บาท -13,440.00 -8,240.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน
291571 นายอาทิตย์ นันทขว้าง

จำนวนส่วนลดเงินลดใ
ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฤลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในลฦลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61202510335 19/9/2018 6120255028 8,400.00 -8,400.00 บาท 8,400.00 -8,400.00 ใใ}
-8,400.00 -8,400.00 บาท -8,400.00 -8,400.00

บ ่' ญ ป ีผ ุ้จ ัด จ ำ ห น ่า ย ฟ้อ วิธีศารฟ้าระผิน
291572 คาลตราจารข' นายแพทย์วิระพอ จันทร์ทีขง
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จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ านท ใบแจังหน จ่านวนผินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการช่าระเงิน สฤลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ี'ในสโ!ลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสโ!ลเงิน วันทีรับล่านลด วนทครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61206610710 27/9/2018 61206?6052 7,100.00 -7,100.00 บาท 7,100.00 -7,100.00 ใช่
612061=10754 28/9/2018 612061=605: 75,000.00 -75,000.00 บาท 75,000.00 -75,000.00 ใช่
612061=10755 28/9/2018 612061=605: 6,850.00 -6,850.00 บาท 6,850.00 -6,850.00 ใช่

-88,950.00 -88,950.00 บาท -88,950.00 -7,100.00

ปัญช่ผุ้จัดจ่าหน่าย {เอ วิธีการ!!าร:ะเงิน
291574 นายพลากร อุดมกิจปกรณ์

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ ว้นัท ใบแจ้งหน จ่านวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการช่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับล่านลด วนทครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61209610271 27/9/2018 612091=6015 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใช่

-1,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

ปัญช่ผุ้จัดจำหน่าย ช่อ วิธีการช่าระเงิน
291577 นายจตุรภัทร ตายะ

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ ว้นท ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ีในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ขอดดลในสกลเงิน วันทีรับล่านลด วนทครบกำหนด อนุมัติแล้ว
61100612845 28/9/2018 611001=6226 2,400.00 -2,400.00 บาท 2,400.00 -2,400.00 ใช่

-2 ,400.00 -2,400.00 บาท -2,400.00 -2,400.00

ปัญช่ผฺจัดจ่าหน่าย ช่อ วิธีการช่าระเงิน
291580 รศ.ทพ.ดร.คมสรรฝ บุณยสิงห์

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ 'ไนท ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการช่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในลกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสโ!ลเงิน วันทีรับล่วนลด วนทครบกำหนด อนุมัติแล้ว
612181=10619 27/9/2018 6121866050 6,395.00 -6,395.00 บาท 6,395.00 -6,395.00 ใป
612181=10621 27/9/2018 612181=6051 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใป
612181=10629 28/9/2018 612181=6052 908.00 -908.00 บาท 908.00 -908.00 ใช่
612181=10634 30/9/2018 612181=6052 12,334.00 -12,334.00 บาท 12,334.00 -12,334.00 ใป
612181=10637 30/9/2018 612181=6052 11,080.00 -11,080.00 บาท 11,080.00 -11,080.00 ใช่

-32,217.00 -32,217.00 บาท -32,217.00 -6,395.00

ปัญช่ผฺจัดจ่าหน่าย ช่อ วิธีการช่าร:ะเงิน
291583 นาย ก.รวิๅฒิ ระงับเหตุ

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการช่าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ี'ในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับล่วนลด วนทครบกำหนด อนุมัติแล้ว
612021=10385 28/9/2018 612021=6031 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใป
612021=10422 28/9/2018 612021=6027 60,000.00 -60,000.00 บาท 60,000.00 -60,000.00 ใป
612021=10370 27/9/2018 612021=6027 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใช่

-85,000.00 -85,000.00 บาท -85,000.00 -20,000.00

บ่ญ!)ผฺจัดจ่าหน่าย ช่อ วิธีการ!!าร:ะเงิน
291585 นางสาวอทิตยา ไซยๅฒิ

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ 'ไนท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการช่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับล่วนลด 'ไนัท่ีคิริบิกำหนด อนุมัติแล้ว
612021=10416 28/9/2018 612021=6032 1,185.00 -1,185.00 บาท 1,185.00 -1,185.00 ใช่

-1,185.00 -1 ,185.00 บาท -1,185.00 -1,185.00

ปัญช่ผ้จัดจ่าหน่าย ช่อ วิธีการ!!าร:ะเงิน
291593 นางสาวนิดยากรณี วรรณมณี

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ 'ไนท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสโ!ลเงิน วันทีรับล่วนลด วนทครบกาหนด อนุมัติแล้ว
612121=10383 27/9/2018 612121=603: 1,200.00

1,750.00
-1,200.00
-1,750.00

บาท 1,200.00 -1,200.00 ใช่
612121=10388 27/9/2018 6121266032 บาท 1750 .0 0 -1,750.00 ใช่
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-2 ,950.00 -2,950.00 บาท -2,950.00 -1,200.00

บัญป็ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระ)งิน

291598 บา-)สาาพ'!ทิพย์ สิบโม้
จำบาบสำบลด)งีบสดใ

ใบสำคํฌ วับที ใบ))จังหบึ้ จำบาน)งีบใบใบ))จังหบ ยอดดุล วิ?การฟ้าระ)งิบ สเาล)งีบ จำบาบ)งีบใบ))จังหบใบสฦล)งีบ นสฦลเงิน ยอดดฺลใบสฦล)งีบ วันทีรับล่าบลด วนท่ีครบกำหนด อนุม้ตแล้ว

61109?10996 13/9/2018 61109??090 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 าฟ้
-300.00 -300.00 บาท -300.00 -300.00

บัญปิผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระ)งีบ

291610 นางสาวอาริสรา นุกุล
จำบวบส่าบลด)งีบสดใ

ใบ สำคัฌ วับที ใบ))จังหบ จำบาน)งีบใบใบ))จังหบ ยอดดุล วิธีการฟ้าระ)งิบ สกฺล)งีบ จำบาบ)งีบใบ))จังหนใบสกล)งีบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสฦล)งีบ วับทีรับล่าบลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61213^10246 25/9/2018 61213?ธ020 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 าฟ้
61213^10253 27/9/2018 61213?5019 15,000.00 -15,000.00 บาท 15,000.00 -15,000.00 ไร]

-25,000.00 -25,000.00 บาท -25,000.00 -10,000.00

บัญริ!ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระ)งีบ

291616 นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์
จำบาบส่วบลด)งีบสดใ

ใบสำคัก! วับที ใบ))จ้งหบ จำบาบ)งีบใบใบ))จังหบึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระ)งิบ สกฺล)งีบ จำบวบ)งีบใบ))จังหบืใบสฦล)งีบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกล)งีบ วับทีรับล่าบลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206^10694 24/9/2018 61206?6052 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 าฟ ้

61206?10698 24/9/2018 61206?ธ051 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ใร]
61206?10749 28/9/2018 61206?ธ053 150.00 -150.00 บาท 150.00 -150.00 ไร]

-750.00 -750.00 บาท -750.00 -300.00

บั!บป็ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระ)งีบ

291622 บายอภิวัฒน่ ปับทะธง
จำบาบส่าบลด)งีบสดใ

ใบสำคัฌ วับที ใบ))จ้งหบ จำบาบ)งิบใบใบ))จังหบึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระ)งิบ สกฺล)งีบ จำบาบ)งีบใบ))จังหบใบสฦล)งีบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกฺล)งีบ วับทีรับล่าบลด วันท ี่ครบกำหนด อนุม้ตแล้ว

61 2 1 1?10335 28/9/2018 61211?ธ028 2,200.00 -2 ,200.00 บาท 2,200.00 -2,200.00 ใฟ้
-2 ,200.00 -2,200.00 บาท -2,200.00 -2,200.00

บัญ11ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระ)งีบ

291623 นายวรินทร ซอกหอม
จำบาบส่วบลด)งีบสดใ

ใบสำคัฌ วับที ใบ))จังหบึ๋ จำบาบ)งีบใบใบ))จังหบึ ยอดดุล วิธีการฟ้าระ)งิบ สกฺล)งีบ จำบาบ)งีบใบ))จังหบใบสกฺล)งีบ นสกุลเงิน ยอดดลใบสกล)งีบ วับท รัีบล่าบลด วันท ีค่รบกำหนด อนุม้ตแล้ว

61 2 1 1?10337 28/9 / 2018 61211??028 600.00 -600.00 บาท 600.00 -600.00 ไร]
-600.00 -600.00 บาท -600.00 -600.00

บ้ญร ิ)ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ ว ิธ กีารฟ้าระ)งีบ

291636 บางสาาดารารัตบ' ค ำ )ชง
จำบาบส่าบลด)งีบสดใ

ใบสำค้ฌ วับท ี ใบ))จังหน จำบาบ)งีบใบใบ))จังหบึ้ ยอดดุล ว ิธ กีารฟ้าระ)งิบ สกล)งีบ จำบาบ)งีบใบ))จังหบใบสกฺล)งีบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกล)งีบ วับท รัีบล่าบลด วันท ีค่รบกำหนด อนุมํตแล้ว

61220^10274 25/9 / 2018 61220?ธ015 890.00 -890.00 บาท 890.00 -890.00 ใใ]

-890.00 -890.00 บาท -890.00 -890.00

บัญรํเผ จััดจำหน่าย ฟ้อ ว ิธ กีารฟ้าระ)งีบ

291653 บายบฺโ!ล ปัญญาละ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำค้ฌ วับท ี ใบ))จังหนึ้ จำบาน)งีบใบใบ))จังหบ ยอดดุล ว ิธ กีารฟ้าระ)งิบ สฦล)งีบ จำบาบ)งีบใบ))จังหบึ้ใบสกฺล)งีบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสฦล)งีบ วับทีรับล่าบลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ตแล้ว

61210?10343 21/9/2018 61210?ธ025 7,655.00 -7,655.00 มาท 7,655.00 -7,655.00 ไร]
-7 ,655.00 -7,655.00 บาท -7,655.00 -7,655.00
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ปัญริ)ผุ้จ่'ดจำหน่าย ร!เอ วิธีการชาระเงิน

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺม่'ติแจ้า

291654

ใบสำคัญ

นา-!สาวปวีณา โพธิ’ทอง 

วันที ใบแจ้-)หน้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดฺล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ในส!ๅลเงิน

61202610406 28/9/2018 6120266032 1,600.00 -1,600.00 บาท 1,600.00 -1,600.00 ษ
-1,600.00 -1,600.00 บาท -1,600.00 -1,600.00

ปัญริ!ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวชาระเงิน
291658 นายยืนยง กันทะเนตร

จำนวนสำนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้-!หน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการชาระเงิน ส!ๅลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่านลด วันิทคิริบิกาหนด อนุมัติแล้ว

61211^10312 25/9/2018 6121166026 6,380.00 -6,380.00 บาท 6,380.00 -6,380.00 ไร!
-6,380.00 -6,380.00 บาท -6,380.00 -6,380.00

บ่'ญริ)ผุ้จัดจ่าหน่าย ร้ั!เอ วิธีการชาวะเงิน

291663 นางสาาสพรรณษา จ้น่ทว์สฺวิยา
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ในแจ้-]หน้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดฺล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61202610362 24/9/2018 6 1 2 0 2 ? ธ 022 5,549.00 -5,549.00 บาท 5,549.00 -5,549.00 ไร!
-5,549.00 -5,549.00 บาท -5,549.00 -5,549.00

ปัญริ!ผฺจ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวชาระเงิน
291667 นางสาววงเดือน กักติ,บุญเรือง

จำนานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดล วิธีการชาระเงิน สกฺลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ขอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ตแล้ว

61212610376 26/9/2018 6121266033 10,080.00 -10,080.00 บาท 10,080.00 -10,080.00 ใช
-10,080.00 -10,080.00 บาท -10,080.00 -10,080.00

ปัญริ)ผฺจํดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวชาวะเงิน

291668 นายกิตติกุณ นฺผัด
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดล วิธีการชาระเงิน สกุลเงิน จำนานเงิน'ใบแจ้งหนึ้ในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61211610338 28/9/2018 6121166026 600.00 -600.00 บาท 600.00 -600.00 ใช'
-600.00 -600.00 บาท -600.00 -600.00

บ่'ญริ)ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวชาระเงิน

291679 นางสาาบฺษบา างกุ่ไชย
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน บอดดุ!) วิธีการชาระเงิน สฦลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61109610994 13/9/2018 6110966086 900.00 -900.00 บาท 900.00 -900.00 ใช'
6 1 109(วเ1045 21/9/2018 611091=609: 500.00 -500.00 บาท 500.00 -500.00 ไร!

-1 ,400.00 -1,400.00 บาท -1,400.00 -900.00

ปัญริเผุ้จ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการชาระเงิน

291681 นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ บอดดฺล วิธีการชาระเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61109611035 21/9/2018 6110966094 5,750.00 -5,750.00 บาท 5,750.00 -5,750.00 ใช
611091=11036 21/9/2018 6110966094 7,050.00 -7,050.00 บาท 7,050.00 -7,050.00 ไร!
611091=11037 21/9/2018 6110966094 2,200.00 -2,200.00 บาท 2,200.00 -2,200.00 ไร!
611091=11038 21/9/2018 6110966094 150.00 -150.00 บาท 150.00 -150.00 ไร!
611091=11039 21/9/2018 6110966093 1,550.00 -1,550.00 บาท 1,550.00 -1,550.00 ไร!
611091=11040 21/9/2018 6110966094 3,850.00 -3 ,850.00 บาท 3,850.00 -3,850.00 ใช
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จำนวนส่านลดผินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนั๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ'จ่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน้ี'ในสกลเงิน นสกุลเงิน ขอดดฺล'ในสกลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61109^11041 21/9/2018 61 109^^094 7,400.00 -7,400.00 บาท 7,400.00 -7,400.00 ใร]
61109^11048 21/9/2018 61109^6093 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ใร]
61109^11059 27/9/2018 6110966094 2,600.00 -2,600.00 บาท 2,600.00 -2,600.00 ใร]
6 1 109!ว 11060 27/9/2018 6110966094 13,700.00 -13,700.00 บาท 13,700.00 -13,700.00 ใร]
6 1 109(310995 13/9/2018 6110966089 1,300.00 -1,300.00 บาท 1,300.00 -1,300.00 ใร]

-45,850.00 -45,850.00 บาท -45,850.00 -5,750.00

บัญจ่ผ้จ้ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการจ่าระเงิน

291694 นาบรัตนะ ตาแปง
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการจ่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสโ!ลเงิน นสกุลเงิน ขอดดฺลไนสฦลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺบัติแล้ว

61213^10249 27 /9/2018 6121366021 2,210.00 -2,210.00 บาท 2,210.00 -2,210.00 ใร]
61213^10250 27/9/2018 6121366021 11,610.00 -11,610.00 บาท 11,610.00 -1 1 ,61 000 ใร]
61213^10254 27/9/2018 6121366021 11,610.00 -11,610.00 บาท 11,610.00 -11 610.00 ใร]
61213^10255 27/9/2018 6121366021 11,610.00 -11,610.00 บาท 11,610.00 -11,610.00 ใร]
61100^12750 27/9/2018 6110066218 12,450.00 -12,450.00 บาท 12,450.00 -12,450.00 ใร]
61105^10173 28/9/2018 6110566008 22,113.77 -22,113.77 บาท 22,113.77 -22,113.77 ใร]

-71,603.77 -71,603.77 บาท -71,603.77 -2,210.00

บัญจ่ผุ้จ้'ตจำหน่าย ฟ้อ วิธีการจ่าระเงิน

291699 นายสุพรรณ เพ็งฦงา
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการจ่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันน้ีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนฺม้ติแล้ว

61100^12765 28 /9/2018 6110066221 8,360.00 -8,360.00 บาท 8,360.00 -8,360.00 ใร]
-8,360.00 -8,360.00 บาท -8,360.00 -8,360.00

บัญๆ)ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการจ่าร:ะเงิน

291705 ผก.ดร.กฤตชฌา อิสกุล
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการจ่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรัซส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61214^10217 21/9/2018 6121466013 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00 ใจ่
-2,500.00 -2,500.00 บาท -2,500.00 -2,500.00

บัญจ่ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการจ่าระเงิน

291722 นายปราโมทย์ าณิตย์ธนาคม
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการจ่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในลกฺลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206^10654 19/9/2018 6120666049 6,900.00 -6,900.00 บาท 6,900.00 -6,900.00 ใร]
61206^10679 24/9/2018 6120666051 550.00 -550.00 บาท 550.00 -550.00 ใใ]

-7,450.00 -7,450.00 บาท -7,450.00 -6,900.00

บัญจ่ผฺจ้ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการจ่าร:ะเงิน

291725 นายณัฐพล ปานต่ะระษิ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการจ่าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61100^12759 28 /9 /2018 6110066222 2,600.00 -2,600.00 บาท 2,600.00 -2,600.00 ใจ่
-2,600.00 -2,600.00 บาท -2,600.00 -2,600.00
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จำนานส่วนลดผํนสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนผินในใบแจ้งหน ยอดดุล ร?กาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันวิ]วับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61203810384 27/9/2018 612031=8025 2,700.00 -2,700.00 บาท 2,700.00 -2,700.00 ใฟ้
-2,700.00 -2,700.00 บาท -2,700.00 -2,700.00

บัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงิน
291741 นางสาวใสภา อำนวยวัดน์

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนผิน'ใน'ใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล ๆ?กาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฤลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสฦลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61219810259 27/9/2018 612191=8020 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใฟ้
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บัญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงิน
291747 นาบพิศท? จ้โวจน์ฤล

จำนวนส่วนลดเงินลดใ
ใบสำคัญ วันวิ] ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิ?กาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนึ้ในสฤลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสฤลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ดแล้ว

611001=12746 27/9/2018 6110088221 4,000.00 -4,000.00 บาท 4,000.00 -4,000.00 ใ,ป
-4,000.00 -4,000.00 บาท -4,000.00 -4,000.00

บัญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน
291757 นางสาวชมนาด สิงห์หันต'

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันวิ] ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีกาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดฤลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612031=10389 28/9/2018 6120388025 4,437.93 -4,437.93 บาท 4,437.93 -4,437.93 ใ,ฟ่
612031=10392 28/9/2018 6120388025 5,994.75 -5,994.75 บาท 5,994.75 -5,994.75 ใฟ

-10,432.68 -10,432.68 บาท -10,432.68 -4,437.93

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงิน

291783 นางสาวณัฐนรี อนุกุลววรธกะ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันวิ] ใบแจ้งหฟ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ?กาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวัฆส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612081=10313 29/9/2018 6120888027 4,710.00 -4,710.00 บาท 4,710.00 -4,710.00 ใฟ้
-4,710.00 -4,710.00 บาท -4,710.00 -4,710.00

บัฌป็ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

291790 รศ.ดร.โชค โสรัจกุล
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน'ใน'ใบแจ้งหน๋ึ บอดดุล วิ?กาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนึ๋ในสฦลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสฤลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612011=10449 24/9/2018 6120188025 3,400.00 -3,400.00 บาท 3,400.00 -3,400.00 ใ•ป
612011=10455 28/9/2018 6120188030 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ใ'ป

-9,400.00 -9,400.00 บาท -9,400.00 -3,400.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

291796 นางสาวเพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันวิ] ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิ?กาวฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺสในสฦลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12720 25/9/2018 6110088215 7,200.00 -7,200.00 บาท 7,200.00 -7,200.00 ใป
-7,200.00 -7,200.00 บาท -7,200.00 -7,200.00

ปัญร็เผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงิน291801 นางสาวนน-]ฤทัย ปัญญาลีก
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จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำกัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการปีาระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ีในส!าลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61201810443 24/9/2018 6120166028 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ใ,ฟ
-6,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -6,000.00

บัญป็ผ้จัดจำหน่าย รีเอ วิธีการปีาระเงิน
291805 นางสาาพรรณทิพย์ งามปีาง

จำนวนส่านลดเงินสดใ
ใบสำกัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการปีาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกฺลเงิน วันท่ีวับสวนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61209610259 27/9/2018 6120966017 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใร]
-1,500.00 -1,500.00 บาท -1,500.00 -1,500.00

บัญป็ผฺจัดจำหน่าย ปีอ วิธีการปีาระเงิน
291807 นางสาาปี'ชฎาภรณ์ ใจเย็น

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบส่ากัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปีาระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61209610260 27/9/2018 6120966016 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00 ใร]
-2,500.00 -2,500.00 บาท -2,500.00 -2,500.00

ปัญปีผุ้จัดจำหน่าย ปีอ วิธีการปีาระเงิน
291809 นางสาาทิรินทิพย์ กัาฟฺ

จำนานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำกัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปีาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกฺลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100812733 27/9/2018 6110066218 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใร]
61209610262 27/9/2018 612091=5016 7,000.00 -7,000.00 บาท 7,000.00 -7,000.00 ใร]
61100612623 19/9/2018 6110055216 2,200.00 -2,200.00 บาท 2,200.00 -2,200.00 ใร]

-10,200.00 -10,200.00 บาท -10,200.00 -1,000.00

บ่ญปีผฺจ้ดจำหน่าย ปีอ วิธีการปีาระเงิน
291821 นางสาวฐิติพร มณีจันสุข

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำกัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปีาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ีในสกฺลเงิน นสกุลเงิน บอดดุลในสโ!ลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61107610059 27/9/2018 6110755002 6,480.00 -6,480.00 บาท 6,480.00 -6,480.00 ใปี
-6,480.00 -6,480.00 บาท -6,480.00 -6,480.00

ปัญปิผุ้จัดจ่าหน่าย ปีอ วิธีการปีาร:ะเงิน

291828 ดร.บารศักที' กร็สังสิทธีสันที
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำกัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปีาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ีในสกฺลเงิน นสกุลเงิน บอดดุลในสกฺลเงิน วันท่ีวับสานลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61211610324 28/9/2018 6121155027 10,944.00 -10,944.00 บาท 10,944.00 -10,944.00 ใร]
61211610319 29/9/2018 6121155027 10,420.00 -10,420.00 บาท 10,420.00 -10,420.00 ใร]
61211610322 29/9/2018 6121155027 3,780.00 -3,780.00 บาท 3,780.00 -3,780.00 ใร]
61211610316 27/9/2018 6121155026 10,210.00 -10,210.00 บาท 10,210.00 -10,210.00 ใปี

-35,354.00 -35,354.00 บาท -35,354.00 -10,944.00

ปัฌป็ผุ้จัดจำหน่าย ป็อ วิธีการปีาร:ะเงิน

291831 เกัเ•.ผเ1แ17\แ ป(ว!-เผ ผ ผ 0 8 8 บ[ใV
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำกัญ ว้นที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปีาระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสฦลเงิน วันท่วับสวนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204610539 25/9/2018 6120486048 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใปี
-3,000.00 -3,000.00 บาท -3 ,000.00 -3,000.00

บ ่' ญ ป ีผ ้จ ้ด จ ่า ห น ้า ย ธ ่ย วิธีการปีาระเงิน291833 นางสาาสฺปริดา หอมกลน



มหาวิทยาลัยพะเยา

ธ ุรการมใบแจ ้งห น ี้ท ี่เป ็ดค ้างไว ้
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ในสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนั๋ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล รธกีาวฟ้าระเงิน สกุลผิใX จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่คาบกำหนด อนุมัติแล้ว

61214810216 21/ 9/2018 6121488014 20 ,000.00 - 20 ,000.00 บาท 20 , 000.00 - 20 ,000.00 ใฟ้
- 20 ,000.00 - 20 , 000.00 บาท - 20 , 000.00 - 20 , 000.00

บู้ญฟ้ผุ้จ้ดจ่าหน่าย ร!เอ วิธีการฟ้าระเงิน

291845 นายเชาวน์ ปอแก้า
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสโเลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่คาบกำหนด อนุมัติแล้ว

61211810334 28 / 9/2018 6121188028 2 ,200.00 - 2 ,200.00 บาท 2 ,200.00 - 2 ,200.00 ใฟ้
- 2 ,200.00 - 2 ,200.00 บาท - 2 , 200.00 - 2 ,200.00

บู้ญฟ้ผฺจ่ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

291849 นางสาาปพิชญา ยอดมณี
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนึ๋ จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีคาบกำหนด อนุมัติแล้ว

61210810341 21 / 9/2018 612108802? 533.33 - 533.33 บาท 533.33 - 533.33 ษ
- 533.33 - 533.33 บาท - 533.33 - 533.33

บู้ญป็ผุ้จ่ดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน

291851 นายฟ้ยวัฒน่ โพธีทอง
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีวับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61214810226 24/9/2018 6121488011 70 ,000.00 - 70 , 000.00 บาท 70 ,000.00 - 70 ,000.00 ใฟ้
61100812727 26/9/2018 6110088220 3 , 000.00 - 3 , 000.00 บาท 3 ,000.00 - 3 ,000.00 ใร!

- 73 ,000.00 - 73 , 000.00 บาท - 73 ,000.00 - 70 ,000.00

บู้ญฟ้ผุ้จ้ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

291854 นางวาลนา โคดะล็นธ์
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61109811000 13/ 9/2018 6110988090 2 , 500.00 - 2,50000 บาท 2 ,500.00 - 2 , 500.00 ไฟ้
61109811050 21 / 9/2018 6110988093 100.00 - 100.00 บาท 100.00 - 100.00 ใร!

- 2 ,600.00 - 2 ,600.00 บาท - 2 ,600.00 - 2 , 500.00

บู้ญฟ้ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

291857 นางสาวคิราณี กันทาครี จำนานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนึ้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสก.ลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12706 25/ 9/ 2018 6110088221 240.00 - 240.00 บาท 240.00 - 240.00 าฟ้
611051= 1๐163 25/ 9/ 2018 6110580000 500.00 - 500.00 บาท 500.00 - 500.00 ใร!

- 740.00 - 740.00 บาท - 740.00 - 240.00

บู้ญป็ผุ้จ่ดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

291863 นายพรพ้ฒน่ ธีรโสภณ
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้!นสกฺลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสเาลเงิน วันทีวับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100812774 28 / 9/ 2018 6110088223 181 ,400.00 - 181 ,400.00 บาท 181 ,400.00 - 181 ,400.00 ไร!
- 181 ,400.00 - 181 ,400.00 บาท - 181 ,400.00 - 181 ,400.00

นน้า 63
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บ ู้ญ ร ํ) ผ ฺจ ้ด จ ่า ห น ่า ย ท ีอ วิธีกาวฟ้าระเงิน

291865 ผค.ดร.ธิดาวัลย์ อ่นกอง



จ ังหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้
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20:38:45ธ ุรกรรผ ใบแ
จ่านานสำนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานผิน'ใน'ใบแจ้งหนิ ยอดดฺล วิธีการ'!!าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนิในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ติแลา

61219610260 27/9/2018 61 219^^021 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใใ]
61219610265 28/9/2018 61 219^^021 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใใ]

-11,500.00 -11,500.00 บาท -11,500.00 -10,000.00

บัญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ริ!อ วิธีการ!!าระเงิน

291880 นางสาวพจนีย์ กล่ินบำรุง
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนิ ยอดดฺล วิธีการ!!าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ตัแลว

61106611466 17/9/2018 6110666126 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใ!!

-20,000.00 -20,000.00 บาท -20,000.00 -20,000.00

บัญริ)ผฺจ่ดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการ!!าระเงิน

291891 นามณัฐพงษ์ พรมวงษ์
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการ!!าระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนิในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วนท่ครบกาหนด อนุม้ตแลว

61100612630 19/9/2018 6110066206 2,549.00 -2,549.00 บาท 2,549.00 -2,549.00 ใ!!
61110610249 21/9/2018 61110?6012 3,600.00 -3,600.00 บาท 3,600.00 -3,600.00 ใใ]
61100612662 21/9/2018 6110066211 32,000.00 -32,000.00 บาท 32,000.00 -32,000.00 ใใ]
61100612682 24/9/2018 6110066221 45.00 -45.00 บาท 45.00 -45.00 ใใ]
61100612827 28/9/2018 6110066228 9,973.00 -9,973.00 บาท 9,973.00 -9,973.00 ใใ]

-48,167.00 -48,167.00 บาท -48,167.00 -2,549.00

บัญริ!ผฺจัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการ!)าระเงิน

291892 นายภาณุพงศ์ ใ]'ยวงศ์แสน
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน็๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺส วิธีการ!!าระเงิน ลกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนิในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนฺม่ดิแลิว

61202610366 26/9/2018 6120266030 325.00 -325.00 บาท 325.00 -325.00 ใใ]
-325.00 -325.00 บาท -325.00 -325.00

บัญ'ธผุ้จัดจ่าหน่าย ริเอ วิธีการ!!าระเงิน

291899 นาง๓ คราพรรณ พันธุคริเกตุ คงเจริญ
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการ!)าระเงิน ลเๅลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนิในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ตแลว

61214610207 21/9/2018 6121456012 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใ!)
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บัญริ]ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการ!)าระเงิน

291907 นางสาวฐาปนิ ใจปีนตา
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนิ จ่านานเงินในใบแจ้งหนิ ยอดดฺล วิธีการ!!าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้!หนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ตแลว

61207610390 28/9/2018 6120766028 790.00 -790.00 บาท 790.00 -790.00 ใ!)
-790.00 -790.00 บาท -790.00 -790.00

บัญ'ธีผ้จํ'ดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการ!)าระเงิน

291909 ดร.ตระกล พรหมจักร
จ่านานส์านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนิ ยอดดฺล วิธีการ!!าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ตโเลว

61201610413 10/9/2018 6120160001 500.00 -500.00 บาท 500.00 -500.00 ใ!!
-500.00 -500.00 มาท -500.00 -500.00

บัฌริเผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการ!)าระเงิน 1

291918 นางสาวประภาภรณ์ ทวิโล



มหาวิทยาลัยพะเยา , 8, ะ ; ^
20:38:45ธ ุรกรรผใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนั๋ จำนวนผินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน ส™เงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนึ้ในอฤลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสด'ใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในส™เงิน วันหรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206^10688 24/ 9/2018 612061=5042 599.00 - 599.00 บาท 599.00 - 599.00 าฟ้
612061=10689 24 / 9/2018 6120655042 77 ,000.00 - 77 ,000.00 บาท 77 ,000.00 - 77 ,000.00 ใฟ้
61206 (ะ3เ0690 24 / 9/2018 6120655051 1,400.00 - 1,400.00 บาท 1 ,400.00 - 1,400.00 ใฟ้
61206^10691 24 / 9/ 2018 6120655050 260.00 - 260.00 บาท 260.00 - 260.00 าฟ้
61206^10692 24/ 9/ 2018 6120655050 130.00 - 130.00 บาท 130.00 - 130.00 าฟ้
61206^10693 24/ 9/ 2018 6120655051 74 , 200.00 - 74 ,200.00 บาท 74 ,200.00 - 74 ,200.00 าฟ้
612061=10702 24/ 9/2018 6120655042 280.00 - 280.00 บาท 280.00 - 280.00 าฟ้
61206^10711 27/ 9/2018 6120655050 243 ,042.00 - 243 ,042.00 บาท 243 ,042.00 - 243 ,042.00 ใฟ้
61206^10751 28/ 9/ 2018 6120655052 2 ,370.00 - 2 ,370.00 บาท 2 , 370.00 - 2 , 370.00 าฟ้
61206^10796 28 / 9/ 2018 6120655042 19, 305.00 - 19, 305.00 บาท 19 ,305.00 - 19, 305.00 ใฟ้
61206(ว10797 28/ 9/ 2018 6120655032 1 ,430.00 - 1,430.00 บาท 1 ,430.00 - 1 ,430.00 าฟ้
61206^10798 28/ 9/ 2018 6120655032 27 ,400.00 - 27 ,400.00 บาท 27 ,400.00 - 27 ,400.00 ใฟ้
61206^10799 28/ 9/2018 6120655030 5 , 590.00 - 5 , 590.00 บาท 5 , 590.00 - 5 ,590.00 าฟ้
612061=10800 28/ 9/2018 6120655032 547 , 960.00 - 547 , 960.00 บาท 547 ,960.00 - 547 ,960.00 ไฟ
612061=10801 28/ 9/ 2018 6120655032 10, 750.00 - 10, 750.00 บาท 10 , 750.00 - 10 ,750.00 าฟ้
612061=10802 28 / 9/ 2018 6120655032 51 ,400.00 - 51 ,400.00 บาท 51 ,400.00 - 51 ,400.00 ใฟ้
612061=10803 28/ 9/ 2018 6120655032 1, 500.00 - 1, 500.00 บาท 1 , 500.00 - 1 ,500.00 าฟ้
612061=10804 28/ 9/2018 6120655032 2 ,470.00 - 2 ,470.00 บาท 2 ,470.00 - 2 ,470.00 าฟ้
612061=10805 28/ 9/2018 6120655037 5 ,980.00 - 5 , 980.00 บาท 5 , 980.00 - 5 ,980.00 ษ
612061=10806 28/9 / 2018 6120655032 1, 690.00 - 1 ,690.00 บาท 1 ,690.00 - 1 ,690.00 าฟ้

- 1, 074 , 756.00 - 1, 074 ,756.00 บาท - 1, 074 , 756.00 - 599.00

บ่'ญฟ้ผุ้จ้ดจ่าหบ่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
291920 นางสาวสิรินุช นนท์คริ

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วั นั ที่ ใบแจ้งหนี้ จำนานผินในใบแจ้งหน์ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในส™เงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันที่วับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611241=10019 28/ 9/ 2018 6112455001 900.00 - 900.00 บาท 900.00 - 900.00 าฟ้
- 900.00 - 900.00 บาท - 900.00 - 900.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
291923 รค.พรรณยุพา นพวัก

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนผินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน ส™เงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในส™เงิน นสกุลเงิน บอดดล'ในส™เงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺผัติแสำ
61220^10288 28/ 9/2018 6122055020 9 , 101.92 - 9 , 101.92 บาท 9 , 101.92 - 9 , 101.92 าฟ้
612201=10292 28/ 9/ 2018 6122055020 5 , 000.00 - 5 ,000.00 บาท 5 , 000.00 - 5 ,000.00 าฟ้
612201=10304 28/ 9 / 2018 6122055020 2 , 500.00 - 2 , 500.00 บาท 2 , 500.00 - 2 ,500.00 ใฟ้

- 16 ,601.92 - 16 ,601.92 บาท - 16 ,601.92 - 9 , 101.92

บ่'ญป็ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน
291925 นางอนัญฌา มูลผาก

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าระเงิน ส™เงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611161=10067 25/ 9/2018 6111655000 2 , 700.00 - 2 ,700.00 บาท 2 ,700.00 - 2 ,700.00 ษ
611161=10070 28/ 9/ 2018 6111655000 4 ,400.00 - 4 ,400.00 บาท 4 ,400.00 - 4 ,400.00 ไฟ

- 7 , 100.00 - 7 , 100.00 บาท - 7 , 100.00 - 2 ,700.00

ปัญป็ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงิน
291932 นางจ้รัฏฐ' ผฺกจิดร

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีกาวฟ้าระเงิน ส™เงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในส™เงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612021=10390 28/ 9/ 2018 6120255032 3 ,200.00 - 3 ,200.00 บาท 3 ,200.00 - 3 ,200.00 ษ
- 3 ,200.00 - 3 ,200.00 บาท - 3 ,200.00 - 3 ,200.00
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บ ่'ญร ิ)ผฺจัดจำหน่าย ร ิ)อ วิธีกาวชาวะเงิน

291933 รศ.ดร.สมบัติ นพรัก
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการชาวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสโ]ลเงิน นสกุลผิน ขอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วนทิครฆกำหนด อนฺนัติแจ้ว

61219?10268 28/9/2018 61219??016 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00 ใช
61219^10249 25/9/2018 61219??014 1,250.83 -1,250.83 บาท 1,250.83 -1,250.83 ใร]

-3,750.83 -3,750.83 บาท -3,750.83 -2,500.00

บัญร ิ! ผ ูจั้ดจำหน่าย ร ิ)อ วิธีกาวชาระเงิน

291937 นายเวทิน เกษรพรม
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีกาวชาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วนทิศรบกำหนด อนุมัติแล้ว

61202^10343 19/9 / 2018 61202??024 4,429.00 -4,429.00 บาท 4,429.00 -4,429.00 ใช
61202^10348 20/9 / 2018 61202?ธ028 12,600.00 -12,600.00 บาท 12,600.00 -12,600.00 ใร]
612021=10363 24/9 / 2018 61202??028 63,300.00 -63,300.00 บาท 63,300.00 -63,300.00 ใร]
61202?10404 28/9/2018 61202??033 8,050.00 -8,050.00 บาท 8,050.00 -8,050.00 ใร]

-88,379.00 -88,379.00 บาท -88,379.00 -4,429.00

บ่'ญร ิ)ผ้จัดจำหน่าย ร ิ)อ วิธีกาวชาวะเงิน

291946 นายสิทธิพร สุวรรณมัตร
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน่ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวชาวะเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสเๅลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันท วัีบส่วนลด วนท ีค่รบกำหนด อนุม้ตโโล้ว

612091=10257 27/9 / 2018 61209?ธ017 11,650.00 -11,650.00 บาท 11,650.00 -11,650.00 ใใ]
-11,650.00 -11,650.00 บาท -11,650.00 -11,650.00

บ ่'ญร ิ)ผฺจัดจำหน่าย ร ิ!อ ว ิธ ีกาวชาวะเงิน

291951 นางสาวเด่นนภา ป็สตัน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล ว ิธ ีกาวชาวะเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันท วัีบส่วนลด รันิทคิริบิกำหนด อนุมัติแล้ว

61109? !1006 13/9 / 2018 61109??091 1,100.00 -1,100.00 บาท 1,100.00 -1,100.00 ใใ]

6 1 109?11051 21/9 / 2018 61109?ธ093 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใใ]
-2,100.00 -2,100.00 บาท -2,100.00 -1,100.00

ปัญริเ ผ ุจั้ดจำหน่าย ร ิ)อ วิธีกาวชาวะเงิน

291953 ผางสาวนวิครา ญาติอยฺไกล
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนั๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการชาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน๋ึในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วิน่ทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206?10699 24/9/2018 61206??051 11,500.00 -11,500.00 บาท 11,500.00 -11,500.00 ใใ]

-11,500.00 -11,500.00 บาท -11,500.00 -11,500.00

บ่ญ®ผ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวชาวะเงิน

291956 นายดรษ แสนโภชน'
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีกาวชาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนโนสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีว้บส่วนลด วนทิครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61211?10332 28/9/2018 61211?ธ028 2,100.00 -2,100.00 บาท 2,100.00 -2,100.00 ใช
-2,100.00 -2,100.00 บาท -2,100.00 -2,100.00

ปัญริ)ผ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวชาวะเงิน

291971 นายศักดา เขื่อนรอบเขต
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวชาวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีวับส่วนลด วินทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61202?10380 28/9/2018 61202?ธ032 2,800.00 -2,800.00 บาท 2,800.00 -? &กก กก ใใ]

61202?10386 28/9/2018 61202?ธ032 5,400.00 -5,400.00 บาท 5,400.00 -5,400.00 ใใ]
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-8,200.00 -8,200.00 บาท -8,200.00 -2,800.00

บัญริ)นุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวปาวะเงิน
291977 นายอรรถพล คณิตชรางกุร

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจังหนื จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีกาวปาวะเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสโ!ลเงิน
จำนานส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลไนสโ!ลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61216510527 29/9/2018 6121655034 900.00 -900.00 มาท 900.00 -900.00 ไป
-900.00 -900.00 บาท -900.00 -900.00

มิ'ญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ใเอ วิธีกาวปาวะเงิน
291978 นางสาาครัญญา คำมี

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจังหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีกาวปาวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสโ!ลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61212510386 27/9/2018 6 1 2 1 2 ? 5 0 3 : 10,200.00 -10,200.00 บาท 10,200.00 10,200.00 ใ'ป
-10,200.00 -10,200.00 บาท -10,200.00 -10,200.00

บัญริ)ผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวปาวะเงิน
291984 ผโ. VI{ล!!] รเปเในธ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนั๋ ยอดดุล วิธีกาวปาวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดลในสโ!ลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612161=10517 29/9/2018 612161=5024 15,000.00 -15,000.00 บาท 15,000.00 -15,000.00 ใใ]
-15,000.00 -15,000.00 บาท -15,000.00 -15,000.00

บัญริ}ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวปาวะเงิน
291985 นายเสกสรร จรรยา

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล วิธีกาว'ปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนผินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวัมส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมิติแล้ว

61204510544 25/9/2018 6120455049 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ใใ]
-30,000.00 -30,000.00 บาท -30,000.00 -30,000.00

บัญใเผู้จัดจำหน่าย ริ!อ วิธีกาวปาระเงิน
291987 นางสาวทัศนิย์ ใหม่วงศ์

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีกาวปาวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสโ!ลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสโ!ลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612191=10269 30/9/2018 6121955021 1,900.00 -1,900.00 บาท 1,900.00 -1,900.00 ใป
-1,900.00 -1,900.00 นาท -1,900.00 -1,900.00

มิ'ญริ!ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวปาระเงิน
291988 นางสาารุ่งทิวา กองสอน

ใบสำคัญ วันท่ี ใยแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีกาวปาวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสโ!ลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดล'ในสโ!ลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611061=11544 27/9/2018 6110655131 129,600.00 -129,600.00 บาท 129,600.00 -129,600.00 ใใ]
-129,600.00 -129,600.00 มาท -129,600.00 -129,600.00

มิญริ)ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวปาระเงิน
291991 ดร.บุญวัฒน่ วิจารณิพล

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีกาวปาวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสโ!ลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในลโ!ลเงิน วันทีวัมส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612141=10208 21/9/2018 6121455014 15,000.00 -15,000.00 บาท 15,000.00 -15,000.00 ใใ]
-15,000.00 -15,000.00 บาท -15,000.00 -15,000.00

มิ'ญริ)ผฺจัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวปาวะเงิน
292000 นางสาวเกตฺาติ เค1อวัลย์
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ใบล่าคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!]าระเงิน สกุลเงิน
จ่านานล่วนลดเงินสดใ 

จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด จนุมัติแล้ว

61109^10997 13/ 9/2018 6110955096 1, 900.00 - 1,900.00 บาท 1 ,900.00 - 1, 900.00 ใใ]
611091=11047 21/ 9/2018 611091=5093 300.00 - 300.00 บาท 300.00 - 300.00 ใใ]

- 2 ,200.00 - 2 ,200.00 บาท - 2 ,200.00 - 1 ,900.00

บัญ!)ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

292010 นายนกุเบคร์ ดระกฺลธงฟ้ย
จ่านานสำนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมติแล้ว

59206510437 20/6/2016 5920655033 1, 170.00 - 1, 170.00 บาท 1 , 170.00 - 1, 170.00 20/6/2016 ใใ]
61 น\701655 28/9/2018 1 , 170.00 1, 170.00 บาท 1, 170.00 1 , 170.00 28/9/2018 ใใ]

บาท

มัญฟ้ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

292028 ดร.!!พารัตน์ โพธิเคษ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดด.ลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมิดแล้ว

61106511503 24/ 9/ 2018 6110655129 12, 500.00 - 12,500.00 บาท 12 ,500.00 - 12 , 500.00 ใใ]

- 12, 500.00 - 12,500.00 บาท - 12 ,500.00 - 12 , 500.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

292029 นางสุพรรณิการ์ พรหมสุริยา
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบก่าหนด อนุมิดแล้ว

611๐01=12824 28/9/2018 6110055229 7 ,800.00 - 7 , 800.00 บาท 7 , 800.00 - 7 ,800.00 ใใ]

- 7 , 800.00 - 7 ,800.00 บาท - 7 ,800.00 - 7 ,800.00

บัญป็ผัจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

292030 นางสาวศคิวิมล พรมสาร
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที่ ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมิดแล้ว

61106511604 28/9/2018 6110655133 10 ,000.00 - 10,000.00 บาท 10, 000.00 - 10 , 000.00 ใใ]

- 10 ,000.00 - 10,000.00 บาท - 10, 000.00 - 10, 000.00

บัญใเผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการสำระเงิน

292037 นางสาวคิริเพ็ญ บุญสม
จ่านานส่วนลด เงินลดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมิดแล้ว

612101=10360 26/9/2018 6121055026 15,450.00 - 15,450.00 บาท 15 ,450.00 - 15 ,450.00 ใสํ
- 15 ,450.00 - 15,450.00 บาท - 15 ,450.00 - 15 ,450.00

บัญป็ผ้จัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการสำระเงิน

292038 ดร.นทพร ฟ้ยพิฟ้ต
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัณ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการสำระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมิติแล้ว

61104510367 28/9/2018 6110455025 1, 000.00 - 1,000.00 บาท 1 ,000.00 - 1 ,000.00 ใใ]
- 1, 000.00 - 1,000.00 บาท - 1 ,000.00 - 1 ,000.00

บัญฟ้ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการา]าระเงิน

292043 นายจักรพงษ์ โกยลมบุรณ'



มหารทยาลัยพะเยา

ธ ุรกรรผใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204^10546 26/ 9/ 2018  61204? ธ049 890.00 - 890.00 บาท 890.00 - 890.00 าฟ้
61204^10604 28/ 9/ 2018  61204? ธ05โ 2 , 893.00 - 2 ,893.00 บาท 2 ,893.00 - 2 ,893.00 ใฟ้

- 3 , 783.00 - 3 , 783.00 บาท - 3 , 783.00 - 890.00

บ่'ญริ)ผุ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
292045 นางสาวกนการรณ หาญสุข

จำนานส่วนสดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ'!!าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน้ีในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61207^10380 25/9/2018  61207? ธ026 15,450.00 - 15,450.00 บาท 15,450.00 - 15 ,450.00 ใ'ฝ
- 15 ,450.00 - 15,450.00 บาท - 15,450.00 - 15 ,450.00

บัญริ)ผฺจ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
292047 นายโรจนฤทธิไชยสาร

จำนานส่วนสดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการร!าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺสในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100^12757 28/ 9/ 2018  61100??223 1 , 000.00 - 1 ,000.00 บาท 1, 000.00 - 1, 000.00 ใฟ้
- 1 , 000.00 - 1, 000.00 บาท - 1,000.00 - 1, 000.00

บัญริ!ผฺจ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าวะเงิน

292051 นางสาวปวิณา ผุลสวัสติ’
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน้ ยอดดุล วิธีการ'!!าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนสด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61107?10058 25/ 9/ 2018  61107? ธ003 9 , 800.00 - 9 ,800.00 บาท 9 , 800.00 - 9 , 800.00 ใฟ้
- 9 ,800.00 - 9 , 800.00 บาท - 9 , 800.00 - 9 , 800.00

มัญริ!ผฺจัดจ่าหน่าย ร!เอ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

292057 นางสาาพัชรินทร์ พรหมเผ่า
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ'ฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61209^10269 27/9/2018  61209??016 1 , 000.00 - 1,000.00 บาท 1,000.00 - 1 , 000.00 ใฟ้
- 1 , 000.00 - 1 , 000.00 บาท - 1,000.00 - 1 , 000.00

บัญริ)ผุ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
292063 นางสาววัชราภรณ์ ศรีเรือน

จ่านานส่วนสดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61208^10326 28/9/2018  61208??027 4 , 750.00 - 4 , 750.00 บาท 4 ,750.00 - 4 ,750.00 ใฟ้
- 4 , 750.00 - 4 , 750.00 บาท - 4 , 750.00 - 4 ,750.00

บ่'ญริ)ผฺจ้ดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

292070 นางสุภาวดี ธีบำรุง
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสเๅลเงิน นสกุลเงิน ยอดดล'ในสฑฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61110^10265 26/9/2018  61110??014 27 , 700.00 - 27 ,700.00 บาท 27 , 700.00 - 27 ,700.00 ใป
61110^10272 28 / 9/2018  61110? ธ015 18, 900.00 - 18 ,900.00 บาท 18, 900.00 - 18 ,900.00 ใฟ้

- 46 ,600.00 - 46 ,600.00 บาท - 46 ,600.00 - 27 ,700.00

บัญริ)ผุ้จัดจ่าหน่าย ริ!อ วิธีการฟ้าระเงิน
292072 นางสาาหร้อหนะ มัยหมาด
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มหาวิทยาลัยพะเยา 18/10/2018
20:38:45ธ ุรกรรผใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน
จำนวนส่วนสดเงินสดใ 

จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสฤลเงิน บอดดฺลในลกฺลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611091=11002 13/9/2018 611091=5090 300.00 -300.00 บาท 300.00 -300.00 ใร]
-300.00 -300.00 บาท -300.00 -300.00

บู้ญ!)ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน

292073 นางวราภ'!ณ์ ใจประเสริฐ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันท่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611091=10999 13/9/2018 611091=5090 100.00 -100.00 บาท 100.00 -100.00 ใฟ้
-100.00 -100.00 บาท -100.00 -100.00

บู้ญ!)ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิน

292075 นางสาวเพ็ญนิภัท นภีรงค์
จำนวนส่วนลดเงินลดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในลกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612061=10713 27/9/2018 6120655052 4,600.00 -4,600.00 บาท 4,600.00 -4,600.00 ใร]
611061=11603 28/9/2018 6110655132 40,000.00 -40,000.00 บาท 40,000.00 -40,000.00 ใร]

-44,600.00 -44,600.00 บาท -44,600.00 -4,600.00

บู้ญป็ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

292081 นางสาวววิครา คลังนุ่ม
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน้ี'ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในลกฺลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันท,ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

611091=10998 13/9/2018 6110955090 200.00 -200.00 บาท 200.00 -200.00 ใร]
-200.00 -200.00 มาท -200.00 -200.00

บู้ญป็ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

292087 นายสาธิต จีนะสอน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินไนใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันน้ีรับส่วนลด านท่ครบกาหนด อนฺมัติแล้ว

611251=10071 24/9/2018 6112555005 28,200.00 -28,200.00 บาท 28,200.00 -28,200.00 ใใ]
611251=10072 24/9/2018 6112555005 1,350.00 -1 ,350.00 บาท 1,350.00 -1,350.00 ใใ]
611251=10068 20/9/2018 6112555005 7,800.00 -7,800.00 บาท 7,800.00 -7,800.00 ใใ]

-37,350.00 -37,350.00 บาท -37,350.00 -28,200.00

บู้ญ!)ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าวะเงิน

292089 นางสาวภัทธิญา จินดาคำ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612201=10278 25/9/2018 6122055025 15,450.00 -15,450.00 บาท 15,450.00 -15,450.00 ใฟ้
-15,450.00 -15,450.00 บาท -15,450.00 -15,450.00

บู้ญ!!ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

292090 นายอภิรักษ์ นิลวัฒน์
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน้ี จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดล'ในสกฺลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันที่ครบกาหนด อนฺม่'ติแล้ว

612201=10277 25/9/2018 6122055025 15,450.00 -15,450.00 บาท 15,450.00 -15,450.00 ใฟ้
-15,450.00 -15,450.00 บาท -15,450.00 -15,450.00

บ ู้ญ ! ) ผ ุ้จ ัด จ ำ ห น ่า ย ฟ้อ วิธีกาวฟ้าระเงิน292091 นางสาวลิริท้ชญา พามณ็



มหาวิทยาลัยพะเยา

ธ ุรกรรผใบแจ ้งห น ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันทั๋ ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิ!)การร!าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน บอดดุลในสกลเงิน วันทีรับล่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61109^11001 13/ 9/2018  61109? ธ09โ 1,200.00 - 1,200.00 บาท 1 ,200.00 - 1,200.00 ใฟ้
- 1,200.00 - 1,200.00 บาท - 1 ,200.00 - 1,200.00

บัญริ)ผุ้จ้ดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการร)าระเงิน

292094 นาบจดุรงค์ จ่าปา!ริอง
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการร!าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน มอดดุลในสกลเงิน วันทีรับล่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100^12821 28/ 9/2018  61100? ธ226 848.42 - 848.42 มาท 848.42 - 848.42 ใร)
- 848.42 - 848.42 บาท - 848.42 - 848.42

บัญริ!ผ้จ้ดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการร)าระเงิน

292099 นางวิไลภรณ่ ฤทธิดุปด'
จ่านานส่วนลดเงินลดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ บอดดุล วิธีการร!าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงิน'ใบแจ้งหน้ีในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน วันทีร้ซล่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุม้ตแล้ว

61219^10255 27/9/2018  61219? & 021 10 , 000.00 - 10, 000.00 บาท 10, 000.00 - 10,000.00 ใฟ้
61219^10271 28/9/2018  61219??021 800.00 - 800.00 บาท 800.00 - 800.00 ใฟ้

- 10 ,800.00 - 10 ,800.00 บาท - 10, 800.00 - 10,000.00

บัญริ)ผฺจ้ดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน

292100 ว่าที ร้อยตริ ฉัตรผงคล สารรณฦผิ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการร!าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61201^10459 28/9 / 2018  61201?ธ031 2 ,609.94 - 2 , 609.94 บาท 2 ,609.94 - 2 ,609.94 ใร)
- 2 , 609.94 - 2 , 609.94 บาท - 2 ,609.94 - 2 ,609.94

บัญริ) ผุ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการร!าระเงิน

292103 นางพนิดา ดุมดก
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการร)าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน บอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61216^10515 27/9 / 2018  61216?5036 1, 250.00 - 1,250.00 บาท 1 ,250.00 - 1,250.00 ใฟ้
- 1, 250.00 - 1,250.00 บาท - 1, 250.00 - 1,250.00

บัญริ) ผฺจ้ดจ่าหน่าย ริ) อ วิธีการร!าระเงิน

292109 นาบธีรลับ อ่านายล้อเจริญ
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการร!าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61214^10212 21/9/2018  61214??014 7 , 500.00 - 7 , 500.00 บาท 7 , 500.00 - 7 ,500.00 ใฟ้
- 7 , 500.00 - 7 , 500.00 บาท - 7 , 500.00 - 7 ,500.00

บัญริ!ผุ้จัดจ่าหน่าย ริ!อ วิธีการร)าระเงิน

292110 นาบณัฐพ้ชร' คันทะาราไชย
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการร!าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61214^10197 19/ 9/2018  61214??012 300.00 - 300.00 บาท 300.00 - 300.00 19/9/2018 ใร)
- 300.00 - 300.00 บาท - 300.00 - 300.00

ยัญริ!ผุ้จ้ดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการร)าระเงิน

292112 นางสาาโสภา ผงค์ง
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ1ฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

61112^10098 28/ 9/2018  61112? ธ007 600.00 - 600.00 บาท 600.00 - 600.00 ใร)
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-600.00 -600.00 บาท -600.00 -600.00
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บัญทีผ้จ้ดจ่าหน่าย ทีอ วิธีการทีาระเงิน

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน รันท่ีรับส่วนลด รันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

292123

ใบส่ากัญ

บายโกเมค ลออห่('บธ์สกฺล 

วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการทีาระเงิน สฤลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฤลเงิน

61209610258 27/9/2018 6120966017 379.00 -379.00 บาท 379.00 -379.00 ษ
61209610273 28/9/2018 6120966012 1,209.00 -1,209.00 บาท 1,209.00 -1,209.00 ไร]
61209^10274 28/9/2018 6120966012 1,254.00 -1,254.00 บาท 1,254.00 -1,254.00 ใร]
61209610275 28/9/2018 6120966012 1,046.00 -1,046.00 บาท 1,046.00 -1,046.00 ใที

-3,888.00 -3,888.00 บาท -3,888.00 -379.00

บ้ญธมุ้จ้ดจ่าหน่าย ทีอ วิธีการทีาระเงิน

292125 นายภาณุมาค ดีเอี่ยม
จ่านานส่าน!)ดเงินสดใ

ใบสำกัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการทีาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน รันท่ีรับส่วนลด รันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612031=10386 27/9/2018 6120366025 3,300.00 -3,300.00 บาท 3,300.00 -3,300.00 าที
-3,300.00 -3,300.00 บาท -3,300.00 -3,300.00

บัญทีผ้จ้ดจ่าหน่าย ทีอ วิธีการทีาระเงิน

292130 นางสาวสฺรดา เครษฐการ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำกัฌ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการทีาระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวันส่วนลด รันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612091=10261 27/9/2018 6120966016 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใใ]
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

บัฌทีผ้จ้ดจ่าหน่าย ทีอ วิธีการทีาระเงิน

292143 นายณฐกร กุคลารักษ์
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบ ส่ากัเบ วันที ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใฆแจังหนี้ ยอดดฺล วิธีการทีาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน รันท่ีรับส่วนลด วนท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611121=10101 28/9/2018 6111266007 600.00 -600.00 บาท 600.00 -600.00 ใที
-600.00 -600.00 บาท -600.00 -600.00

บัญทีผุ้จ้ดจ่าหน่าย ทีอ วิธีการทีาระเงิน

292146 นายส่ทธีทีย พันชน
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบส่ากัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการทีาระเงิน สก!)เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในลฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน รันท่ีรับส่วนลด รันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612041=10560 27/9/2018 6120466050 11,094.90 -11,094.90 บาท 11,094.90 -11,094.90 ใร]
-11,094.90 -11,094.90 บาท -11,094.90 -11,094.90

บัญ'อผ้จ้ดจ่าหน่าย ทีอ วิธีการทีาระเงิน

292151 นางสาววิลารัลย์ โพธิ่ทอง
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบลำกัแเ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ขอดดฺล วิธีการทีาระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับส่วนลด รันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61109610861 28/8/2018 6110966070 7,000.00 -7,000.00 บาท 7,000.00 -7,000.00 ใใ]
-7,000.00 -7,000.00 บาท -7 ,000.00 -7,000.00

บัญทีผ้จัดจ่าหน่าย ทีอ วิธีการทีาระเงิน

292155 นางสาวอรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำกัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดฤล วิธีการทีาระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦสเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับส่านลด วนท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612061=10695 24/9/2018 6120666052 2,925.00 -2,925.00 บาท 2,925.00 -2,925.00 ใใ]
612061=10714 27/9/2018 6120666040 50,000.00 -50,000.00 บาท 50,000.00 -50,000.00 6 ใที



มหารทยาลับพะเยา 18/10/201820:38:45ธ ุรกรรม'ใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

บัญสํผ้จ้ดจำหน่าย น้ีอ

-52,925.00 -52,925.00 บาท -52,925.00

วิ!การสำวะเงิน

จำแวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน

-2,925.00

ขอดดลในสฦลเงิน วันน้ีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

292167

ใบส่าคัญ

นางสาวสุดาพร อาจหาญ 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิ!กาวสำวะเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน้ีในสเๅลเงิน

61109611003 13/9/2018 611091=8:090 1,700.00 -1,700.00 บาท 1,700.00 -1,700.00 ใใ]
61109611049 21/9/2018 6110966092 700.00 -700.00 บาท 700.00 -700.00 ใใ]

-2,400.00 -2,400.00 บาท -2,400.00 -1,700.00

บัญป็ผุ้จ้ดจำหน่าย รีเอ วิ!กาวสำวะเงิน

292168 นายรณภัทร อักษรคิริ
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนื จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล ร!)กาวสำวะเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกฺลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันท่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

61210610356 26/9/2018 6121๐8=^026 15,450.00 -15,450.00 บาท 15,450.00 -15,450.00 ใใ]
61210^10374 28/9/2018 612101=6027 5,806.00 -5,806.00 บาท 5,806.00 -5,806.00 ใใ!

-21,256.00 -21,256.00 บาท -21,256.00 -15,450.00

บ้ญปิผ้จ้ดจำหน่าย น้ีอ วิ!กาวฟ้าวะเงิน

292176 น.ส.กชามาส คำแก้ว
จำนวนส่วนลดเงินลดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิ!กาวสำวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฤลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61109611004 13/9/2018 611091=6090 700.00 -700.00 บาท 700.00 -700.00 ใสํ
61109611052 21/9/2018 6110966092 200.00 -200.00 มาท 200.00 -200.00 ใใ]

-900.00 -900.00 บาท -900.00 -700.00

บัญฮผู้จัดจำหน่าย {เอ วิ!กาวสำระเงิน

292183 นายลือชา ลดาชาติ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิ!กาวสำวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันน้ีวับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนฺน้ติแล้ว

61219610257 27/9/2018 6121966020 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใสํ
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บัญป็ผุ้จ้ดจำหน่าย {เอ วิ!กาวสำวะเงิน

292190 นายไชยันต์ รัชชกฺล
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ บอดดล วิ!กาวสำวะเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหฺนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺบ้ติแล้ว

61220610294 28/9/2018 6122066015 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใใ]
-3,000.00 -3,000.00 บาท -3,000.00 -3,000.00

บ้ญธผุ้จ้ดจำหน่าย {เอ วิ!กาวสำระเงิน
292194 นายคุณากร ขัติศรี

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ บอดดล วิ!กาวสำวะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันน้ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611061=11502 24/9/2018 6110666125 12,400.00 -12,400.00 บาท 12,400.00 -12,400.00 ใสํ
611061=11504 24/9/2018 6110666125 12,500.00 -12,500.00 บาท 12,500.00 -12,500.00 ใสํ

-24,900.00 -24,900.00 บาท -24,900.00 -12,400.00

บํญป็ผุ้จัดจำหน่าย {เอ วิ!กาวสำระเงิน

292197 นางสาวสรัสวดี เถลิงศก
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล ว!กาวสำวะเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันนี้วับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612061=10723 28/9/2018 6120666025 10,565.00 -10,565.00 บาท 10,565.00 -10,565.00 ใสํ
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ยัญ®ผฺจัดจำหน่าย ®อ

-10,565.00 -10,565.00 บาท -10,565.00 

ริธิการฟ้าระเงิน

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน

-10,565.00

ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อแมัดิแล้า

292202 

ใบสำคัญ

นางสาวอาภาพรรณ ประทมไทย 

วันที ใบแจํงหนั๋ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดด!) ริธิการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน้ีใน!)ชุ!)เงิน

61106^11526 25/9/2018 61106?ธ126 97,650.00 -97,650.00 บาท 97,650.00 -97,650.00 ใป
61106^11531 25/9/2018 61106^5129 12,960.00 -12,960.00 บาท 12,960.00 -12,960.00 ใฟ้
61219^10258 27/9/2018 6121955021 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใฟ้

-120,610.00 -120,610.00 บาท -120,610.00 -97,650.00

ยัญ®ผุ้จัดจำหน่าย ปอ รธิการฟ้าระเงิน

292203 นาง๓ าสำไย สิหามาตย์
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจังหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีกาวปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนฺม้ติแล้า

61106^11546 27/9/2018 6110655127 24,705.00 -24,705.00 บาท 24,705.00 -24,705.00 ไป
-24,705.00 -24,705.00 บาท -24,705.00 -24,705.00

ยัญ®ผ้จัดจำหน่าย ®อ ริธิการฟ้าระเงิน

292217 นายป็ยะ ร่งน้อย
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจังหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดด!) ริธิการฟ้าระเงิน สชุ!)เงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ใน!]ชุ!)เงิน นสชุลเงิน ยอดดลในสฦลเงิน วันทีรัยส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนฺมํดิแลืว

61218^10625 28/9/2018 6121855052 9,000.00 -9,000.00 บาท 9,000.00 -9,000.00 ใฟ้
-9,000.00 -9 ,000.00 มาท -9,000.00 -9,000.00

ยัญ®ผฺจัดจำหน่าย ®อ วิธีการฟ้าระเงิน

292220 นายชุทธิ®ย คิรินา!)
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจังหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล รธิการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ใน!!ชุ!)เงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนฺม้ติแล้า

61206^10732 28/9/2018 6120655042 2,000.00 -2 ,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ไฟ้
61 206 (ะ110733 28/9/2018 6120655042 8,920.00 -8,920.00 บาท 8,920.00 -8,920.00 ใฟ้
61206^10734 28/9/2018 6120655042 6,920.00 -6,920.00 บาท 6,920.00 -6,920.00 ใฟ้
61206^10737 28/9/2018 6120655041 9,780.00 -9,780.00 บาท 9,780.00 -9,780.00 ใป
61206^10756 28/9/2018 6120655042 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ใป
61206^10757 28/9/2018 6120655042 8,670.00 -8,670.00 บาท 8,670.00 -8,670.00 ใป

-42,290.00 -42,290.00 บาท -42,290.00 -2,000.00

ยัญ®ผุ้จัดจำหน่าย ®อ วิธีการฟ้าระเงิน

292224 นางอวมัย เกตุขาว
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สก!)เงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหน้ีในสชุ!)เงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรัมส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206^10743 28/9/2018 6120655054 9,360.00 -9 ,360.00 บาท 9,360.00 -9,360.00 าฟ้
61206^10744 28/9/2018 6120655054 5,220.00 -5 ,220.00 บาท 5,220.00 -5,220.00 าฟ้

-14,580.00 -14,580.00 บาท -14,580.00 -9,360.00

ยัญ®ผฺจัดจำหน่าย ปอ วิธีการฟ้าระเงิน

292226 นางสาวพิชญาภา กุลเผฆ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดด!) ริธ็การฟ้าระเงิน สชุ!)เงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสชุสเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61104^10366 28/9/2018 6110455029 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใป
-5,000.00 -5,000.00 บาท -5,000.00 -5,000.00

ยัญ®ผฺจัดจำหน่าย ®อ วิธีการฟ้าระเงิน

292246 นายธนรินทา' คง๓ อน



มหาวิทยาลัยพะเยา

ธ ฺรก รรมใบแจ ้งห น ี้ท ี่เป ็ดค ้างไว ้
จ่านามส่วน!)ดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจังหนํ่ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการ'!!าระเงิน สกุลเงิน จ่านวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61220610279 25/9/2018 6122066025 15,450.00 -15,450.00 บาท 15,450.00 -15,450.00 าฟ้
-15,450.00 -15,450.00 บาท -15,450.00 -15,450.00

บัญวิ!ผ้จัดจ่าหน่าย ใเอ วิธีการฟ้าระเงิน

292249 นายสฺธีพงษ์ ธนทนฺ
จ่านานส่าน!เดเงิน!)ดใ

ใบส่าคัณ วันที ใบแจังหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ•ฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในลกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนฺมัดิแล้า

61204610570 28/9/2018 6120466041 23,220.00 -23,220.00 บาท 23,220.00 -23,220.00 ใใ]
61204^10571 28/9/2018 6120466041 750.00 -750.00 บาท 750.00 -750.00 ใร]
61204610572 28/9/2018 6120466041 750.00 -750.00 บาท 750.00 -750.00 ใใ]
61204610622 28/9/2018 6120466041 23,220.00 -23,220.00 บาท 23,220.00 -23,220.00 ใฟ้

-47,940.00 -47,940.00 บาท -47,940.00 -23,220.00

บัญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ใ}อ วิธีการฟ้าระเงิน

292250 โ4.ส.เสาวภัค วันสนุก
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในส!)ลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีรับส่านลด านท่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

61204610576 28/9/2018 6120466042 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ใใ]
-30,000.00 -30,000.00 บาท -30,000.00 -30,000.00

บัญวิเผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

292267 นายอคัสิทธีเม็องมา
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในลกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61216^10529 29/9/2018 6121666034 3,600.00 -3 ,600.00 บาท 3,600.00 -3,600.00 ใใ]
-3,600.00 -3,600.00 บาท -3,600.00 -3,600.00

บ้ญป็ผฺจัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน

292270 นางอรพรรณ จ้นาเฟย
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจังหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกาหนด อนฺมัติแล้ว

61109611005 13/9/2018 6110966090 1,200.00 -1,200.00 บาท 1,200.00 -1,200.00 ใฟ้
-1,200.00 -1,200.00 บาท -1,200.00 -1,200.00

บ่'ฌฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ใ}อ วิธีการฟ้าระเงิน

292272 นายผัด จอมภา
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61207610418 30/9/2018 6120766022 8,235.00 -8,235.00 บาท 8,235.00 -8,235.00 ใใ]
-8,235.00 -8,235.00 บาท -8,235.00 -8,235.00

บัญวิ!ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

292273 นายบ,ญ!)วม จำปา
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ร?!กาวร]าวะเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61207610419 30/9/2018 6120766022 7,823.00 -7,823.00 บาท 7,823.00 -7,823.00 ใฟ้
-7,823.00 -7,823.00 บาท -7,823.00 -7,823.00

ฆัญวิ!ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

, 8,1 ^ 8
20:38:45

292282 นายารๅฒิ บฺญคริ



มุทาวิทยาลัยพะเยา

20:38:45
I

ธ ุรกา!รมใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ็ดค ้างไว ้

ใบสำคัญ วัหที ใบแจ้งหน จำหวหเงิห่ไห'ใบแจ้งหหั๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิห สกุลเงิน
จำหาหสำหลดเงิหสด'ใ 

จำหาหเงิหใบแจ้งหหใหสฤลเงิห หสกฺลเงิห ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับส่าหลด วัหทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61104610372 28/9/2018 6110466024 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใฟ้
-1 ,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

บู้ญฟ้ผฺจัดจำทน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิห

292285 หาย!นัฐๅฌิ สัพใส
จำหาหส่าหลดเงิหสดใ

ใบสำคัญ วัหที ใบแจ้งหหั๋ จำหาหเงิหใหใบแจ้งหห ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิห สกุลเงิน จำหวหเงิหใบแจ้งหหืใหสกลเง็ห นสกุลเงิน ยอดดฺลใหสฦลเงิห วัหทีรับส่าหลด วัหทีครบก่าทหด อหฺบู้ติแล้ว

61219610253 27/9/2018 6121966020 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ษ
-10,000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บู้ญฟ้ผ้จัดจำทม่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิห

292287 หางลาาสฺก่'ทรา โยธํหศิวิกล
จำหาหล่วหลดเงิหสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จำหาหเงิหใหใบแจ้งหหื๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิห สกุลเงิน จำหาหเงิหใบแจ้งหหึ้ใหสฦลเงิห นสกุลเงิน ยอดดฺลใหสกลเงิห วัหทีรับส่าหลด วัหทีควบคำหหด อนุมัติแล้ว

61104610350 24/9/2018 6110466022 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 าฟ้
-1,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

บู้ญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิห

292293 หางสาวชห้หภรณ์ ทองโรจน่
จำ หา หส่าหลด เงิหสด'ใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหห จำหาหเงิหใหใบแจ้งหหึ๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิห สกุลเงิน จำหาหเงิหใบแจ้งหหึ้ใหสฤลเง๊ห นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีวับส่วนลด วันทคใบกาหนด อหฺบู้ติแล้า

61120610018 28/8/2018 6112066000 11,485.00 -11,485.00 บาท 11,485.00 -11,485.00 ใฟ้
-11,485.00 -11,485.00 บาท -11,485.00 -11,485.00

บู้ญป็ผุจัดจำหน่าย วิธีการฟ้าวะเงิห

292295 หางสาวฐิติรัตน่ ทองคำเปลา
จำหาหส่าหลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหหึ้ จำหาหเงิหใหใบแจ้งหหึ๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิห สกุลเงิน จำหวนเงินใบแจ้งหหใหลกฺลเงิห นสกุลเงิน ยอดดลใหสกลเงิห วัหทีรับส่าหลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61109611007 13/9/2018 6110966091 1,900.00 -1,900.00 บาท 1,900.00 -1,900.00 ใใ!
61109611042 21/9/2018 6110966092 900.00 -900.00 บาท 900.00 -900.00 ใใ!

-2,800.00 -2,800.00 บาท -2,800.00 -1,900.00

บู้ญร็เผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าวะเงิห

292315 หายสราาฌิ มุณ็อิหทร์
จำหาหส่าหลดผิหสดใ

ใบสำคัญ าหที ใบแจ้งหห จำหาหเงิหใหใบแจ้งหหึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิห สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลใหสกฺลเงิห วัหทีวับส่าหลด วันท่ีควบกำหนด อหฺบัติแล้า

61220610283 28/9/2018 6122066020 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใฟ้
61220610284 28/9/2018 6122066020 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใฟ้

-7 ,000.00 -7,000.00 บาท -7 ,000.00 -5,000.00

บู้ญธผุ้จัดจำหน่าย ใเอ วิธีการฟ้าระเงิห

292317 นางสาวกววณิกาว' เงินดี
จำนาหสำหลด เงิหสด'ใ

ใบสำคัญ วัหท ใบแจ้งหห จำนาหเงิหใหใบแจ้งหห ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิห สกุลเงิน จำหาหเงิหใบแจ้งหหใหสฦลเงิห หสกลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วัหทีรับส่าหลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206610748 28/9/2018 6120666054 11,800.00 -11,800.00 บาท 11,800.00 -11,800.00 ใฟ้
-11,800.00 -11,800.00 บาท -11,800.00 -11,800.00

บ ู้' ฌ ป ีผ ุ้จ ัด จ ำ ท น ่า ย ฟ ้อ วิธีกา'!ฟ้าาะเงิน
292321 หางสาววิภาวรรณ สฺคัหโธ
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20:38:45ธ ฺรกรรมใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ใยสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งห!ใ ยอดดุล วิธีการร!าวะเงิน สกุลเงิน
จ่านานส่วน®ดเงินสดใ 

จ่านานเงินใบแจ้!หนในสกุ®เงิน น®กุ®เงิน ยอดดฺ®ในสกุ®เงิน จันทีรับส่าน®ด วัแที่ครบกำหแด อนฺม้ติแจุ้า

61100612781 28 / 9 / 2018 611001=6224 109 ,420.00 - 109 ,420.00 บาท 109 ,420.00 - 109 ,420.00 ใร}
61127610103 28 / 9 / 2018 6112766004 4 2 , 205.00 - 4 2 ,205.00 บาท 4 2 ,205.00 - 4 2 ,205.00 ใร]

- 151 ,625.00 - 151 ,625.00 บาท - 151 ,625.00 - 109 ,420.00

บ่ญริ)ผุ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการร!าระเงิน

292333 เห!'. ๐ ^VI๐  61รแ 6 6

จ่านานส่วน®ดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธิการร!าระเงิน ลกุ®เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกุ®เงิน นสกุลเงิน ยอดดฺ®ในสกุ®เงิน จันทีรับส่วน®ด วํนิท่ี?ไริบิกาหนด อนฺมัติแ®า

61216610506 21 / 9/2018 6121666033 3 , 000.00 - 3 , 000.00 บาท 3 ,000.00 - 3 ,000.00 ใร)
- 3 , 000.00 - 3 , 000.00 บาท - 3 ,000.00 - 3 ,000.00

ปัญริ)ผฺจัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการร!าระเงิน

292334 นายสิริพงษ์ เผ่าต่ะใจ
จ่านานส่วน®ดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการร!าระเงิน สกุ®เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ีในสกุ®เงิน นสกุลเงิน ยอดดฺ®ในสกุ®เงิน จันทีรับส่วน®ด ว่น่ท่คาบกาหนด อนฺม่ดิแ®ว

61220610276 25/9 /2018 6122066023 15 ,450.00 - 15 ,450.00 บาท 15 ,450.00 - 15 ,450.00 ใร)
61220610307 30/9 /2018 6122066026 1 ,470.00 - 1 ,470.00 บาท 1 ,470.00 - 1 ,470.00 ใร)

- 16 , 920.00 - 16 , 920.00 บาท - 16 ,920.00 - 15 ,450.00

ปัญริ)ผฺจัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการร!าระเงิน

292342 นายริ?ยา'ฒม่ แสงศรีจันทร์
จ่านานสำน®ดเงินสดใ

ใบสำคัญ จันริ) ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินไนใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการร)าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ีในลกุ®เงิน นสกุลเงิน ยอดดฺ®ในสกุ®เงิน จันทีรับส่วน®ด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแจุ้ว

61210610375 28/9 /2018 6121066027 5 , 800.00 - 5 , 800.00 บาท 5 ,800.00 - 5 ,800.00 ใใ]
- 5 , 800.00 - 5 , 800.00 บาท - 5 , 800.00 - 5 ,800.00

บัญปึผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีการร!าระเงิน

292348 นายพงศ!!ร สิงหจารฺ
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัณ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการร!าระเงิน สกุ®เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน้ีในสกุ®เงิน นสกุลเงิน ยอดด®ในสกุ®เงิน จันทีรับส่าน®ด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแจุ้า

61105610164 27 / 9/2018 6110566016 1 , 000.00 - 1 ,000.00 บาท 1 , 000.00 - 1 ,000.00 ใร)
- 1 , 000.00 - 1 , 000.00 บาท - 1 , 000.00 - 1 ,000.00

ปัญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการร!าระเงิน

292349 นายกฤตภาค หลักฐาน
จ่านานส่าน®ดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน บอดดุล วิธีการร!าระเงิน สกุ®เงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุ®เงิน นสกุลเงิน บอดดฺ®ในสกุ®เงิน จันทีรับส่าน®ด วันท่ีคาบกำหนด อนฺมัติแจุ้า

61127610109 28 / 9/2018 6112766004 1 ,000.00 - 1 ,000.00 บาท 1 ,000.00 - 1 ,000.00 ไร)
- 1 , 000.00 - 1 ,000.00 บาท - 1 ,000.00 - 1 ,000.00

บ่ญริ}ผฺจัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการร!าระเงิน

292358 เหเรร 66  6 ล1ก่1110กเ0 เ! /เล20

จ่านานส่วน®ดเงินสดใ
ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการร)าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุ®เงิน นสกุลเงิน ยอดด®ในสกุ®เงิน จันทีรับส่าน®ด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแ®า

61216610507 21/9 /2018 6121666033 3 , 000.00 - 3 ,000.00 บาท 3 ,000.00 - 3 ,000.00 ใใ}
- 3 , 000.00 - 3 , 000.00 บาท - 3 ,000.00 - 3 ,000.00

บ ่ ญร ็ ) ผ ฺ จ ั ด จ ่ า หน ่ า ย ริ)อุ̂ ^ ^ธี การร?าระเ งิ ห
292363 นามสฺทธีจัฒน่ เจียมตระกุ®
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จ่านานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้!หนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการปาระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน มสกุลเงิม ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับส่านลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61104810368 28/9/2018 6110488025 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ไป
- 1 ,0 00 0 0 -1,000.00 บาท -1 ,000.00 -1,000.00

บ้ฌริ)ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

292376 

ใบสำคัญ

นายมร'![จัด หงษ่จักร 

วันที ใบ[เจ้งหน จ่านาน[งินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการปาระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ขอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับส่านลด วันท่ีศรบกำหนด อนุมัติแล้ว

61103810184 25/9/2018 6110388010 6,450.00 -6,450.00 บาท 6,450.00 -6,450.00 าป
-6,450.00 -6,450.00 บาท -6,450.00 -6,450.00

บ้ญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิน

292377 

ใบสำคัญ

นายณรงค์ างค์ไขบ 

วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดล วิธีการปาระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในลกฺลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสโเลเงิน วันทีวับส่านลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61100812905 28/9/2018 6110088228 700.00 -700.00 บาท 700.00 -700.00 ใป
-700.00 -700.00 บาท -700.00 -700.00

บัญริ)ผ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิน

292378

ใบสำคัญ

มายศราๅฒิ ก้มตพงศ์เพชร 

วัมที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการปาระเงิน ลฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับส่านลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61205810242 29/9/2018 6120588016 9,500.00 -9,500.00 บาท 9 , 500.00 -9,500.00 ไป'
-9,500.00 -9,500.00 บาท -9,500.00 -9,500.00

บัญริ!ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

292386 

ใบสำคัญ

1ฬ1".2 (า19นฮ พสกฐ 

วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการร)าระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ขอดดฺลในสฦลเงิน วันทีวับส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204810568 28/9/2018 6120488044 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใป
-3,000.00 -3,000.00 มาท -3,000.00 -3,000.00

บ้ฌริ!ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

292393 

ใบสำคัญ

นายคานิตย์ ศรีคุณ 

วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการร!าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีวับส่านลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61219810256 27/9/2018 6121988020 10,000.00 - 10 ,00000 บาท 10,000.00 - 10 ,000.00 ใป
- 10 , 000.00 -10,000.00 บาท -10,000.00 -10,000.00

บัญริ!ผฺจัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการปาระเงิน

292399 

ใบสำคัญ

นางสาานริครา เสิอคล้าย 

วันที ใบแจ้งหน่ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการปาระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับสำนลด วันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61219810251 27/9/2018 6121988020 10,000.00 - 10 ,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 าป
-10,000.00 - 10 , 000.00 บาท -10,000.00 - 10 ,000.00

บัญป็ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

292400 

ใบสำคัณ

มายวัชระ จตุพร 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดล วิธีการปาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61219810261 27/9/2018 6121988020 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 - 10 ,000.00 ใป
- 1 0 ,00000 -10,000.00 บาท -10,000.00 - 10 ,000.00

ธ ุรกรรมใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้
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บัญปผุ้จัดจ่าหน่าย ร์เอ ร?การปาระเงิน

292402 นายพงคันเวค แจ้งพวมมา
จ่านานลำนลดเงินสดใ

ในสำคัญ รันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ร?!กาวร]าใะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน รันทีรับลำนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206610696 24/9/2018 612061=6052 1,400.00 -1,400.00 บาท 1,400.00 -1,400.00 าป
-1,400.00 -1,400.00 บาท -1 ,400.00 -1,400.00

บัญปผุ้จ้ดจ่าหน่าย ปอ ร?การปาระเงิน

292411 ผค.ดร.เออจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบลำคัฌ รันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิ?การปาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน รันทีรับลำนลด รันทีครบกำหนด อนุมติแล้ว

612121=10372 24/9/2018 6121266031 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 าป
-20,000.00 -20,000.00 บาท -20,000.00 -20,000.00

บัญปผ้จัดจ่าหน่าย ใ!เอ วิ?การปาวะเงิน

292418 นายทินกร ติ’ะผัด
จ่านานลำนลดเงินสดใ

ใบลำกัฌ รันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล ร?การปาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน รันทีรับส่านลด รันทีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61127610106 28/9/2018 6112766004 13,600.00 -13,600.00 บาท 13,600.00 -13,600.00 ใร]
-13,600.00 -13,600.00 บาท -13,600.00 -13,600.00

บัญปผฺจ้ดจ่าหน่าย ปอ วิ?การปาระเงิน

292428 นายปฐมุทงค์ มฺญมุา
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบลำกัญ รันที ใบแจ้งหน์ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล ร?การปาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน1ใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61110610261 25/9/2018 6111066012 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใป
611101=10274 28/9/2018 6111066014 2,400.00 -2,400.00 บาท 2,400.00 -2,400.00 ใใ]

-3,900.00 -3,900.00 บาท -3,900.00 -1,500.00

บ้ญปผฺจัดจ่าหน่าย ปอ วิ?การปาระเงิน

292430 นายณัฐรัตร ไซยวงค'
จ่านานลำนลดเงินสดใ

ใบลำกัญ รันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ร?การปาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน รันทีรับลำนลด วันที่ควบกำหนด อนฺมุ้ติแจ้า

61110610260 25/9/2018 6111066012 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใป
611101=10275 28/9/2018 6111066012 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใป

-3!000.00 -3,000.00 บาท -3,000.00 -1,500.00

บ้ญปผฺจ้ดจ่าหน่าย ปอ วิ?การปาระเงิน

292435 นางสาวอารียา อรุณรับ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบลำกัญ รันที ใบแจ้งหน์ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล ร?การปาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61104610371 28/9/2018 6110466024 600.00 -600.00 บาท 600.00 -600.00 ใป
611041=10375 28/9/2018 6110466022 900.00 -900.00 บาท 900.00 -900.00 ใใ]

-1,500.00 -1,500.00 บาท -1,500.00 -600.00

บัญร]ผุ้จ้ดจำหน่าย ร็เอ รีธีกาวร]าระเงิน

292440 นายฉัตร'!!'ย สันธฺ
จ่านานลำนลดเงินสดใ

ใบลำกัญ รันที ใบแจ้งหน์ จ่านานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล ร?การฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกลเงิน รันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุม้ดแลา

611271=10102 27/9/2018 6112766004 11,600.00 -11,600.00 บาท 11,600.00 -11,600.00 ใป
-11,600.00 -11,600.00 บาท -11,600.00 -11,600.00
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ยัญปีผุ้จัดจำหน่าย ใ}อ วิธีการ!)าระเงิน

เนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีคใบกำหนด อนุมัติแล้ว

292444

ใฆสำคัญ

นางอาทิตา ติจค'สตวา 

วันที่ ใมแจ้งหนี้ จำนวนเงิน'ใน'ใบ แจ้ง หนั๋ ยอดดุล วิ?การ!)าระเงิน สกุลเงิน
จำน':

จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน

611 ๐4ไ31๐373 28/9/2018 6110466028 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ษ
-1,000.00 -1,000.00 บาท -1,000.00 -1,000.00

ยัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการ!)าระเงิน

292458 เหเ33 ผ ผ / \น 3 /'เ ม่035 / \ 6 0
จำนานสำนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้-)หน จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการ!)าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด านท่ครบกาหนด อนุมัติแล้ว

61216610504 21/9/2018 6121666034 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใ!)
-3,000.00 -3,000.00 บาท -3,000.00 -3,000.00

ยัญซผุ้จัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการ!)าระเงิน

292462 เพ 3 5 อ แ 6 ผ V /4,316
จำนานสำนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหนั๋ ยอดดุล วิธีการ!)าระเงิน สกลเงิน จำนานเงิน'ใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61216610521 29/9/2018 6121666034 6,050.00 -6,050.00 บาท 6,050.00 -6,050.00 ใ!)
-6,050.00 -6,050.00 บาท -6,050.00 -6,050.00

ยัญทีผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการ!!าระเงิน

292463 เพ 3 3  63ท 7เลก1ลก9
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!)าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน'ใบ แจ้งหนไนลกฺล เงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61216610520 29/9/2018 6121666035 6,050.00 -6,050.00 บาท 6,050.00 -6,050.00 ใ!)
-6,050.00 -6,050.00 บาท -6,050.00 -6,050.00

ยัญ!)ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการ!!าระเงิน

292466 นางสาวคิริพร แพรคริ
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการ!!าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสฦลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันทีครบค่าหนด อนฺยัติแล้ว

61100612846 28/9/2018 6110066211 3,775.84 -3,775.84 บาท 3,775.84 -3,775.84 ใ■ใ}
61100612868 28/9/2018 6110066222 500,392.38 -500,392.38 บาท 500,392.38 -500,392.38 ใใ}

-504,168.22 -504,168.22 บาท -504,168.22 -3,775.84

ยัญ!)ผฺจัดจำหน่าย ใ}อ วิธีการ!)าระเงิน

292467 นางสาวพรทิพย์ ศริใสภิต
จำนานสำนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วินที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการ!)าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกาหนด อนุมัติแล้ว

61206610678 24/9/2018 6120666045 19,300.00 -19,300.00 บาท 19,300.00 -19,300.00 ใใ}
-19,300.00 -19,300.00 บาท -19,300.00 -19,300.00

ยัญธผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการ!)าระเงิน

292476 เพ 8 5  0 แ 6 ผ  พ 6 ผ 7 เผ 0
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วินที ใบแจ้งหน จำนวนเงิน'ใน'ใบแจ้งหน๋ึ ยอดดุล วิธีการ!)าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน!นสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612041=10541 25/9/2018 6120466048 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใ!)
612041=10543 25/9/2018 6120466048 12,000.00 -12,000.00 บาท 12,000.00 -12,000.00 ใ!)

-15,000.00 -15,000.00 บาท -15,000.00 -3,000.00



มหาวิทยาลัยพะIยา

ธรก รรผา,บแจ ้งหน ี้ท ี่!,ป ีดค ้างไว ้

หน ้า81 
18/10/2018 

20:38:45

บัญริ)ผ้จัดจ่าหน้าย ใ!เอ วิธีการฟ้าวะเงิบ

292479

ใบสำคัฌ

นางพัชราภรณ์ ยะนา 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ้านวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิบ สฤลเงิน จ้านวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จ้านวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61216^10518 29/9/2018 6121666034 4,575.00 -4,575.00 บาท 4,575.00 -4,575.00 าฟ้
-4,575.00 -4,575.00 บาท -4,575.00 -4,575.00

บัญป็ผ้จัดจ่าหน้าข ริ]อ วิธีการฟ้าระเงิบ

292480

ใบสำคัฌ

บางอารีย' บ!ญเซง 

รับที ใบแจ้งหน้ จ่าบาบเงิบ'ใบ'ใบแจ้งหบํ่ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเง็บ ลกฺลผิบ จ่าบวบเงิน้ใบแจ้งหบึ้ใบสฦลเงิบ
จ้านวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺล'ใบสกฺลเงิบ รับทีรับส่าบลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61216610519 29/9/2018 6121666034 6,405.00 -6,405.00 บาท 6,405.00 -6,405.00 ไฟ้
-6,405.00 -6,405.00 บาท -6,405.00 -6,405.00

บ่'ญริ!ผ้จัดจ่าหน้าย ริ]อ วิธีการฟ้าระเงิบ

292487

ใบสำคัฌ

บายฑิฏพงก' ใจทอง 

รับที ใบแจ้งหน้ จ่าบวบผิบ,ใบ'ใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิบ ลกลเงิบ จ่าบวบเงิบใบแจ้งหบใบลกฺลเงิบ
จ้านวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสฦลเงิบ รับทีรัมส่าบลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61112610100 28/9/2018 6111266007 200.00 -200.00 บาท 200.00 -200.00 ใร)
-200.00 -200.00 บาท -200.00 -200.00

บ่'ญริ]ผ้จัดจ่าหน้าย ริ]อ วิธีการฟ้าระเงิบ

292488

ใบสำคัญ

นายเชาวฤทธ่ิ อวดครอง 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ้านวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ■ฟ้าระเงิน สกฺลเงิบ จ่าบาบผํบใบแจ้งหบใบสกฺลผิบ
จ้านวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลใบ?เกลเงิบ รับทีรับส่าบลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61 1 12ไว 10103 28/9/2018 6111266008 4,200.00 -4,200.00 บาท 4,200.00 -4,200.00 ใฟ้
-4,200.00 -4,200.00 บาท -4,200.00 -4,200.00

บ่'ญริ]ผฺจัด จ่าหน้า ย ใเอ วิธีการฟ้าระเงิบ

292489 

ใบสำคัฌ

นายนพดล คักติ,สุริยา 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่าบาบเงิบใบใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิบ สฦลเงิบ จ่าผาบเงิบใบแจ้งหบใบสฦลเงิบ
จ้านวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกลผิบ รับทีรับส่วผลด วันที่ครบกำหนด อผฺผัติแล้า

61112610104 28/9/2018 6111266008 3,200.00 -3,200.00 บาท 3,200.00 -3,200.00 ใร)
-3,200.00 -3,200.00 บาท -3,200.00 -3,200.00

บัญริ]ผ้จัดจ่าหน้าย ริ!อ วิธีการฟ้าระเง็บ

292490

ใบสำคัณ

บายเอกรีทข์ เกดฺรัตบ' 

รับที ใบแจ้งหบึ้ จ่าบาบเงิบใบใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีกาวฟ้าระผิบ ลกลผิบ จ่าบวบเงิบใบแจ้งหบใบสกฺลเง็บ
จ้านวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสฦลเงิบ รับทีรับส่วบลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61112610105 28/9/2018 6111266008 1,100.00 -1,100.00 บาท 1,100.00 -1,100.00 ใฟ้
-1,100.00 -1,100.00 บาท -1,100.00 -1,100.00

บ้ฌริเผ้จัดจ่าหน้าย ริเอ วิธีกาวฟ้าระเงิน

292491

ใบสำคัฌ

บางลาวระพํพร ใหม่ไชยา 

รับที ใบแจ้งหบ จ่าบาบเงํบใบใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีการฟ้าระผิบ สกุลเงิน จ้านวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จ้านวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611121=10102 28/9/2018 6111266008 4,280.00 -4,280.00 บาท 4,280.00 -4,280.00 ใร)'
-4,280.00 -4,280.00 บาท -4 ,280.00 -4,280.00

ผลราม?!ดท้าย -14,138,415.35 -14,138,415.35
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บัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระ)งิน

จำบวบส่วนลดเงินสดใ 
นสฤลเงิน บอดดุลในสกล)งิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

230008 

ใบสำคัฌ

ร้านฟุแสงาสดก่อล■ร้า-) 

วันท ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนาน)งินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน

61202?10376 27 /9/2018 612029*000: 4,500.00 -4,500.00 บาท 4,500.00 -4,500.00 น
-4,500.00 -4,500.00 บาท -4,500.00 -4,500.00

บ้ฌฟ้ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

230012 นายสุพจน์ มณี
จำนานส่านลด)งินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จำนานผ็นในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิ?การฟ้าระ)งิน สฦล)งิน จ่านานเงินใบแจ้งหฟ้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฦลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611009*12826 28/9/2018 611009=3000 28,800.00 -28,800.00 บาท 28,800.00 -28,800.00 ใฟ้
601009*13042 28/9/2018 601009=3025 18,900.00 -18,900.00 บาท 18,900.00 -18,900.00 ใ,ฝ
611009=12844 28/9/2018 611009=3000 33,250.00 -33,250.00 มาท 33,250.00 -33,250.00 ใ,ฝ
612169*10533 29 /9/2018 612169=8000 15,840.00 -15,840.00 บาท 15,840.00 -15,840.00 ใใ!

-96,790.00 -96,790.00 บาท -96,790.00 -28,800.00

บ้ญธผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระ)งิน

230014 ร้านอุดมเนิสเชอรี่
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัล) วันที ใบแจ้งหฟ้ จำนาน)งินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระ)งิน สกล)งิน จำนาน[งินใบแจ้งหน่ในสกฺล)งิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสโเลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ครบกาหนด อนุม้ติโเล้า

611009=12566 10/9/2018 611009=001: 1,310.00 -1,310.00 บาท 1,310.00 -1,310.00 10/9/2018 ใใ!
-1,310.00 -1,310.00 บาท -1,310.00 -1,310.00

บัฌฟ้ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระ)งิน

230015 ร้านน่าทีมนาคราช
จ่านานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัก) วันที ใบแจ้งหฟ้ จำนาน)งินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระ)งิน สกล)งิน จำนาน)งินใบ))จังหน่ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสฦลเงิน วันทีร้บส่านลด วันท่ครบกาหนด อนุม้ตแล้ว

611009=12694 24/9/2018 611009=0019 16,632.00 -16,632.00 บาท 16,632.00 -16,632.00 ใฟ้
611219=10313 28/9/2018 611219*0019 14,985.00 -14,985.00 บาท 14,985.00 -14,985.00 ใใ!
611009=12832 28/9/2018 611009=002: 14,856.00 -14,856.00 บาท 14,856.00 -14,856.00 ใใ!

-46,473.00 -46,473.00 บาท -46,473.00 -16,632.00

บัญป็ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

230029 ร้านเอ็น เอส บริการ
จำนานส่านลด)งินสดใ

ใบสำคัล) วันที ใบแจ้งหน่ จำนานผินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระ)งิน สฦลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน่ในสกฺล)งิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสฤลเงิน วันทีร้บล่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611019=10095 10/9/2018 611019*8000 4,590.00 -4,590.00 บาท 4,590.00 -4,590.00 ใใ!
612019=10419 10/9/2018 612019*5004 7,980.00 -7,980.00 บาท 7,980.00 -7,980.00 ใใ!
612019*10420 10/9/2018 612019*8004 961.00 -961.00 บาท 961.00 -961.00 ใใ!
612019=10421 10/9/2018 612019*5004 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใใ!
612019*10422 10/9/2018 612019*5004 3,500.00 -3,500.00 บาท 3,500.00 -3,500.00 ใใ!
612129*10356 16/9/2018 612129*5002 2,845.00 -2,845.00 บาท 2,845.00 -2,845.00 ใใ!
612019*10426 19/9/2018 612019*8004 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใใ!
611109=10256 24/9/2018 611109*5002 11,501.00 -11,501.00 บาท 11,501.00 -11,501.00 ใใ!
611019*10098 24/9/2018 611019=5000 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใใ!
611269*10020 26/9/2018 611269=8000 1,500.00 -1,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใใ!
61102^10025 27/9/2018 611029*8000 1,200.00 -1,200.00 บาท 1,200.00 -1,200.00 ใใ!
611031=10189 27/9/2018 611039*5000 16,000.00 -16,000.00 บาท 16,000.00 -16,000.00 ใใ!
611211=10311 28/9/2018 611219*8002 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00 ใใ!
611111=10137 28/9/2018 611119*8002 1,367.00 -1,367.00 บาท 1,367.00 -1,367.00 ใใ!
612071=10396 28/9/2018 612079*8002 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ใใ!
612079*10398 28/9/2018 612079*8002 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ใใ!
612079*10399 28/9/2018 612079*8002 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ใใ!
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ใบสำคัฌ วัโX ท่ี ใบแจ้งหป้ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการปาระเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนโนสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในส™เงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61207910400 28/9/2018 612071=5003 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ใป
61207910401 28/9/2018 612071=5002 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ไป
611101=10268 28/9/2018 61110^=3๐06 11,501.00 -11,501.00 บาท 11,501.00 -11,501.00 ใใ]
612๐11=1๐453 28/9/2018 61201^=3004 3,500.00 -3,500.00 บาท 3,500.00 -3,500.00 ใใ]
61114910030 28/9/2018 611141=5001 1,000.00 -1,000.00 บาท 1,000.00 -1,000.00 ใใ]
612071=10416 28/9/2018 612071=5004 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ใใ]
611031=10191 28/9/2018 611031=5002 390.30 -390.30 บาท 390.30 -390.30 ใใ]
611081=10165 28/9/2018 611081=5000 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00 ใใ]
612071=10427 28/9/2018 612071=5001 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ใใ]
612011=10471 28/9/2018 612011=5004 875.00 -875.00 บาท 875.00 -875.00 ใใ]
612161=10531 29/9/2018 612161=5004 42,500.00 -42,500.00 บาท 42,500.00 -42,500.00 ใใ]
612161=10532 29/9/2018 612161=5000 24,023.80 -24,023.80 บาท 24,023.80 -24,023.80 ใใ]
611131=10039 29/9/2018 611131=5001 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ใใ]
611131=10040 29/9/2018 611131=5001 323.00 -323.00 บาท 323.00 -323.00 ไป

-209,057.10 -209,057.10 บาท -209,057.10 -4,590.00

บ่'ฌร่)ผ้จ้ดจำหน่าย ทีอ วิธีการปาระเงิน

230037 ร้านป้าดม เขอนค่า อาร'โอ
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหป้ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการใ]าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ตแล้ว

611001=12693 24/9/2018 611001=0020 22,728.00 -22,728.00 บาท 22,728.00 -22,728.00 ษ
611001=12831 28/9/2018 611000=0020 20,676.00 -20,676.00 บาท 20,676.00 -20,676.00 ใป

-43,404.00 -43,404.00 บาท -43,404.00 -22,728.00

บัญปผ้จ้ดจำหน่าย ร็เอ วิธีการปาร:ะเงิน

230047 ร้านสีอยายโฆษณา
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการปาระเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสฦลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ติแล้ว

611061=11464 14/9/2018 611061=5010 36,000.00 -36,000.00 มาท 36,000.00 -36,000.00 14/9/2018 ษ
-36,000.00 -36,000.00 บาท -36,000.00 -36,000.00

บ่'ญปผ้จัดจำหน่าย ปอ วิธีการปาร:ะเงิน

230058 ร้านจิ ก็อป0 ๗นเตอร'
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำค่ณ วันท่ี ใบแจ้งหป้ จำนานเงินในใบแจ้งหป้ ยอดดฺล วิธีการปาระเงิน สฤลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสเๅลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611071=10051 13/9/2018 611071=5001 39,130.00 -39,130.00 บาท 39,130.00 -39,130.00 ไป
611071=10053 13/9/2018 611071=5002 7,500.00 -7,500.00 บาท 7,500.00 -7,500.00 ไป
612191=10228 13/9/2018 612191=5001 63,438.00 -63,438.00 บาท 63,438.00 -63,438.00 ไป
611071=10054 13/9/2018 611071=5001 6,120.00 -6,120.00 บาท 6,120.00 -6,120.00 ใป
611071=10055 13/9/2018 611070=5002 4,200.00 -4,200.00 บาท 4,200.00 -4,200.00 ไป
612021=10316 13/9/2018 612020=5005 2,833.60 -2,833.60 บาท 2,833.60 -2,833.60 ใป
611001=12590 14/9/2018 611000=5021 2,640.00 -2,640.00 บาท 2,640.00 -2,640.00 ไป
612081=10296 19/9/2018 612080=5000 3,337.20 -3,337.20 บาท 3,337.20 -3,337.20 ไป
612081=10297 19/9/2018 612080=5000 1,526.80 -1,526.80 บาท 1,526.80 -1,526.80 ไป
612081=10298 19/9/2018 612080=5000 13,622.00 -13,622.00 บาท 13,622.00 -13,622.00 ไป
612021=10402 28/9/2018 612020=5005 4,271.20 -4,271.20 บาท 4,271.20 -4,271.20 ไป
612021=10418 28/9/2018 612020=5005 3,864.00 -3,864.00 บาท 3,864.00 -3,864.00 ไป

-152,482.80 -152,482.80 บาท -152,482.80 -39,130.00

บ่ญปผ้จัดจำหน่าย ปอ วิธีการปาร:ะเงิน

230072 นางพรทิพย์ ปาลวัฒน่
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบส่าค่'ณ วันท่ี ใบแจ้งหป้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการปาระเงิน ส™เงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสฤลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุม้ตัโโล้ว

611061=11470 17/9/2018 611060=03122 3,800.00 -3,800.00 บาท 3,800.00 -3,800.00 ไป
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ยัญร่)ผุ้จัดจำหน่าย ว่!อ

-3,800.00 -3,800.00 บาท -3,800.00 

วิสีการ!!าระเงิน

จำนวนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน

-3,800.00

ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีคใบกำหนด อนฺมัติแล้า

230109 

ใยสำคัญ

ร้าบเออ-)ไหม ■สี'ก อบ ร้ด 

วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล รสีกาา!)าาะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน่ในสกุลเงิน

61121^10312 28/9/2018 61121ที,3004 2,640.00 -2,640.00 บาท 2,640.00 -2,640.00 ใ!)
61106^11588 28/9/2018 61106^3007 44,500.00 -44,500.00 บาท 44,500.00 -44,500.00 ใ!)
61106^11589 28/9/2018 61106^3007 109,500.00 -109,500.00 บาท 109,500.00 -109,500.00 ใ!)

-156,640.00 -156,640.00 บาท -156,640.00 -2,640.00

ยัญธผุ้จัดจำหน่าย ร๊ัเอ วิสีการทีาระเงิน

230139 ร้านสยามก่อปปี เซอรร์ส
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท ใบแจ้-)หน่ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล รสีการ!!า-!ะเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน่ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่คใบกำหนด อนฺมัติแล้ว

61209^10249 25/9/2018 61 209^3003 4,089.60 -4,089.60 บาท 4,089.60 -4,089.60 ใร!
61209^10250 25/9/2018 61 209^3002 4,010.00 -4,010.00 บาท 4,010.00 -4,010.00 ใ!)
61209^10283 28/9/2018 61209^3002 5,122.80 -5,122.80 มาท 5,122.80 -5,122.80 ใ!)
61209^10289 28/9/2018 61209^3002 9,850.00 -9,850.00 บาท 9,850.00 -9,850.00 ไร]

-23,072.40 -23,072.40 บาท -23,072.40 -4,089.60

ยัญ!!ผฺจัดจำหน่าย ว็!อ วิสีการ!!าระเงิน

230154 นายบฺญมิ ใจหอัก
จำนานสำนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้-)หน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดล รสีการ!!าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนฺม้ติแล้ว

61100^12907 28/9/2018 611001=3004 55,000.00 -55,000.00 บาท 55,000.00 -55,000.00 ใ!)
-55,000.00 -55,000.00 บาท -55,000.00 -55,000.00

ยัญทีผ้จัดจำหน่าย ใ!อ วิสีการ!!าระเงิน

230181 ร้านไพบฺลย์เภลัซ
จำนานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้-)หน จำนานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดฺล รสีการ!)าระเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีคใบกำหนด อนฺยัติแล้า

611001=12719 25/9/2018 6 1 1 0 0 ^ ๐ 0 1 ไ 6,400.00 -6,400.00 บาท 6,400.00 -6,400.00 ใ!)
-6,400.00 -6,400.00 บาท -6,400.00 -6,400.00

ยัญ!!ผุ้จัดจำหน่าย ทีอ วิ?การ!!าระเงิน

230218 ร้านเจ-วัน
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้-]หน จำนวนเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดฺล รสีการ!)าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนฺยัติแล้ว

61112^10088 20/9/2018 61 112^0001 71,389.00 -71,389.00 มาท 71,389.00 -71,389.00 20/9/2018 ใ!)
61112^10089 20/9/2018 6 1 1 1 2 ^ 0 0 0 ' 20,940.00 -20,940.00 มาท 20,940.00 -20,940.00 20/9/2018 ใ!)
611121=10090 24/9/2018 61112^0001 96,235.00 -96,235.00 มาท 96,235.00 -96,235.00 ใ!)

-188,564.00 -188,564.00 บาท -188,564.00 -92,329.00

ยัญ!)ผฺจัดจำหน่าย ง็)อ วิสีการ!!าระเงิน

230226 ร้านลล้ล
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล รสีการ!)าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีควบกำหนด อนฺมัติแล้ว

611001=12565 10/9/2018 61100^0011 30,700.00 -30,700.00 บาท 30,700.00 -30,700.00 ใ!)
61216^10480 13/9/2018 61216^5004 66,000.00 -66,000.00 บาท 66,000.00 -66,000.00 ใ!)

-96,700.00 -96,700.00 บาท -96,700.00 -30,700.00

บัญป็ผฺจัตจำหน่าย ท่ีอ วิสีการ!!าระเงิน230333 ร้านฬิ!!มติไซน์
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ในสำคัญ วันท่ี ใบแจ้-)หน๋ึ จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน
จำนวนสำนลดเงินลดใ 

จ่านานเงินใบแจ้งหน่ในลฦลเงิน นสกฺลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีร้บส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนฺมัติแล้า

611111=10115 30/8/2018 611111=3000 13,020.00 -13,020.00 บาท 13,020.00 -13,020.00 ใฟ้
611111=10124 13/9/2018 611111=3000 7,250.00 -7,250.00 บาท 7,250.00 -7,250.00 ใร)

-20,270.00 -20,270.00 บาท -20,270.00 -13,020.00

บิญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

230339 นายสันดุษิต บาลสุข
จ่านานส่วนลดเงินลดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนึ๋ในลกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรมส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612061=10646 10/9/2018 612061=3012 72,000.00 -72,000.00 บาท 72,000.00 -72,000.00 ใร)
-72,000.00 -72,000.00 มาท -72,000.00 -72,000.00

บิญฟ้ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

230400 ร้านยฺนิคอร'น แแนอร้ล ฟ้)'เพลาย
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้-)หน จำนานเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน!นลกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันทครบกาหนด อนุมัติแล้ว

612021=10344 19/9/2018 612021=8004 1,391.00 -1,391.00 บาท 1,391.00 -1,391.00 ใร)
-1,391.00 -1,391.00 บาท -1,391.00 -1,391.00

บิญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

230412 นางสาวอัมพร มณี
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน็๋ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน่ในลกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีร้บส่วนลด วันท่ีครบกาหนด อนุมัติแล้ว

611001=12627 19/9/2018 611001=3012 33,250.00 -33,250.00 บาท 33,250.00 -33,250.00 ใร)
611001=12786 28/9/2018 611001=3012 33,250.00 -33,250.00 บาท 33,250.00 -33,250.00 ใฟ้

-66,500.00 -66,500.00 บาท -66,500.00 -33,250.00

บิญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

230420 ร้าน ทวิค ธีงค
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน่ จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน่ในสเๅลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612201=10258 13/9/2018 612201=3002 23,000.00 -23,000.00 บาท 23,000.00 -23,000.00 ใใ)
-23,000.00 -23,000.00 บาท -23,000.00 -23,000.00

บิญป็ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

230425 นายสฺรฟ้ย ค่าสฺ
จำนานส่านลดเงินลดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน!นสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดด.ล'ในสกฺลเงิน วันทีร้บส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12745 27/9/2018 611001=0020 60,000.00 -60,000.00 บาท 60,000.00 -60,000.00 ใร)
-60,000.00 -60,000.00 บาท -60,000.00 -60,000.00

บิญฟ้ผุ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

230448 ร้านกอปบิตังคั
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนั๋ จำนานเงินในใบแจ้งหน่ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี๋ในสเๅลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสเๅลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีครบกาหนด อนุมัติแล้ว

611001=12853 28/9/2018 611001=3021 80,000.00 -80,000.00 บาท 80,000.00 -80,000.00 ใฟ้
611001=12854 28/9/2018 611001=3022 30,954.00 -30,954.00 บาท 30,954.00 -30,954.00 ใใ)

-110,954.00 -110,954.00 บาท -110,954.00 -80,000.00

บิญป็ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ — วิธีการฟ้าระเงิน230451 ร ้านก ํอปบ ิเฮาส ์
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จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่าบวบ!งีบใบใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีกาวปาวะ!งีบ สเๅส!งีบ จ่าบวบ!งีบใบแจ้งหบึ้ใบสกุล!งีบ บสกุล!งีบ ยอดดฺลใบสกุล!งีบ วับทีร้บส่าบลด วันที่ครบกำหนด อบฺมัติแล้ว

61209610185 26/7/2018 6120963002 20,800.00 -20,800.00 มาท 20,800.00 -20,800.00 ใป
61214610202 21/9/2018 6121463004 5,000.00 -5,000.00 มาท 5,000.00 -5,000.00 ใป

-25,800.00 -25,800.00 บาท -25,800.00 -20,800.00

บัญรี)ผฺจ้ดจ่าหน่าย ใ}อ วิธีการฟ้าวะ!งีบ

230462 ร้า1*แสง!ดิอน'ใจมอบ
จ่าบวบส่วบลด!งีบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหนี้ จ่าบวบ!งีบใบใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีกาวปาวะ!งีบ สกล!งีบ จ่าบวบ!งีบใบแจ้งหบืใบสกส!งีบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกุล!งีบ วับทีวับส่าบลด วันที่ครบกำหนด อบฺมัดิแลืว

61106611475 17/9/2018 6 1 1 0 6 6 6 1 2 : 3,470.00 -3,470.00 บาท 3,470.00 -3,470.00 ใป
-3,470.00 -3,470.00 บาท -3,470.00 -3,470.00

บัญป็ผ้จัดจำหน่าย ใ}อ วิธีกาวปาวะ!งีบ

230488 ร้าบเอ็ผเค สปอร้ด
จ่าบวบส่าบลด!งีบสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหบึ๋ จ่าบวบ!งีบใบใบ!เจ้งหบึ้ ยอดดุล วิธีกาวปาวะ!งีบ สกส!งีบ จ่าบวบ!งีบใบแจ้งหบใบสกุล!งีบ บสกุล!งีบ ยอดดฺลใบสกุล!งีบ วับทีร้ชส่าบสด วับทีกวบก'าหบด อบฺมัติแลืา

61104610344 19/9/2018 6110465008 27,500.00 -27,500.00 บาท 27,500.00 -27,500.00 ใใ]
-27,500.00 -27,500.00 บาท -27,500.00 -27,500.00

บัญรี!ผุ้จัดจ่าหน่าย รี!อ วิธีกาวฟ้าระ!งีบ

230491 ห้า-!หับสำบสามัญ ลายพ้อยมัลติมิเด็ย แอบด' ทีไซน่
จ่าบวบสํวบลด!งีบสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบ!เจ้งหบี้ จ่าบวบ!งีบใบใบแจ้งหบ ยอดดุล วิธีกาวปาวะ!งีบ สกล!งีบ จ่าบวบ!งีบใบแจ้งหบืใบสกุล!งีบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกุล!งีบ วับทีวับส่วบลด วับทีครบกำหบด อบฺมัติแล้ว

61110610236 12/9/2018 6111063007 35,000.00 -35,000.00 บาท 35,000.00 -35,000.00 ใป
61104610335 16/9/2018 6110463008 33,000.00 -33,000.00 บาท 33,000.00 -33,000.00 ใป
61110610279 28/9/2018 611108*5018 23,400.00 -23,400.00 บาท 23,400.00 -23,400.00 ษ

-91,400.00 -91,400.00 บาท -91,400.00 -35,000.00

มัญปผุ่จัดจ่าหน่าย ใ}อ วิธีการปาระ!งีบ

230501 ร้าบ!อิบ แอบด' !อ ป'พพลาย
จ่าบวบล่าบสด!งีบสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหบึ้ จ่าบวบ!งีบใบใบ!เจ้งหบ ยอดดุล วิธีกาวปาวะ!งีบ สกล!งีบ จ่าบวบ!งีบใบแจ้งหบใบสกุล!งีบ บสกุล!งีบ ยอดดฺลใบสกุล!งีบ วับทีรับส่าบลด วับทีควบกำหบด อบฺมัติแล้ว

61109611054 25/9/2018 6110966096 1,710.60 -1,710.60 บาท 1,710.60 -1,710.60 ใป
61206(ว 10722 28/9/2018 612068*5012 39,500.00 -39,500.00 บาท 39,500.00 -39,500.00 ใใ]
61109611064 28/9/2018 611098*6065 23,549.60 -23,549.60 บาท 23,549.60 -23,549.60 28/9/2018 ใใ]
61109611065 28/9/2018 611098*6087 30,204.60 -30,204.60 บาท 30,204.60 -30,204.60 ใใ]

-94,964.80 -94,964.80 บาท -94,964.80 -25,260.20

บัญรี)ผุ้จ้ดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีกาวปาระ!งีบ

230508 ร้านเขลางค์เบญจรงค์
จ่านาบล่าบลด!งีบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบ!!จ้งหบ จ่าบวบ!งีบใบใบแจ้งหบึ๋ บอดดุล วิธีกาวปาวะ!งีบ สกล!งีบ จ่าบวบ!งีบใบแจ้งหบใบสกุล!งีบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกุล!งีบ วับทีร้บส่าบลด วับทีควบกำหบด อนฺม้ติแล้ว

61106611473 17/9/2018 6110666122 1,950.00 -1,950.00 บาท 1,950.00 -1,950.00 ใป
-1,950.00 -1,950.00 บาท -1,950.00 -1,950.00

บัญรี!ผ้จ้ดจ่าหน่าย ใ}อ วิธีกาวปาวะ!งีบ

230524 พาว!วอร'ไลฟ้ศต
จ่าบวบล่าบสด!งีบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหบ จ่าบวบ!งีบใบใบ!เจ้งหบ ยอดดุล วิธีกาวปาวะ!งีบ สกุล!งีบ จ่าบวบ!งีบใบแจ้งหบึ๋ใบสกุล!งีบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกุล!งีบ วับทีรับส่าบลด วันท่ีครบกำหนด อบฺมัติ!!ล้า

61206610782 28/9/2018 6120660011 290,761.80 -290,761.80 บาท 290,761.80 290,761.80 ใป
-290,761.80 -290,761.80 บาท -290,761.80 -290,761.80

.

ธ ฺรกรรผใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้
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ธ ุรกรรผใบแจ ้งห น ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

บัญจํผฺจ้ดจำหน่าย ริ)อ รธิการจำระเงิน

230534 าานไอร่เทีที
จำนวนส่วนสดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันน้ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการจำระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วุ้นทีวับส่วนลด

61214610193 17/9/2018 6121465004 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00
61206610769 28/9/2018 6120665014 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00

-60,000.00 -60,000.00 มาท -60,000.00 -30,000.00

บัญป็ผฺจัดจำหน่าย น้ีอ วิธิการจำระเงิน

230543 นายสฺรสิทธิ' ชอมภา
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วุ้นที ใบแจ้งหนึ๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล รธิกาาจำาะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกลเงิน ยอดดฺสในสกลเงิน วุ้นทีวับส่วนลด

61106611474 17/9/2018 6110666123 40.00 -40.00 บาท 40.00 -40.00
-40.00 -40.00 บาท -40.00 -40.00

บัฌจํผุ้จัดจำหน่าย น้ีอ วิธีการจำระเงิน

230595 ร้าน'โทนเนอ1 เร่!นเตอา' เซอา'ไส
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วุ้นที ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล งิธิกาาจำาะเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนึ้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วุ้นทีวับส่วนลด

61301610225 28/9/2018 6130165006 6,000.00 -6,000.00 บาท 6,000.00 -6,000.00
-6,000.00 -6,000.00 บาท -6,000.00 -6,000.00

บัญจํผ้จัดจำหน่าย น้ีอ วิธีการจำระเงิน

230639 •ร้านกํอฟปี-เอิก,!)เพลส
จำนวนส่วนสดเงินสดใ

ใบสำคัญ วุ้นที ใบแจ้งหน่ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล รธิกาาจำาะเงิน สกลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันน้ีวับส่วนลด

61110610244 21/9/2018 6111065006 3,900.00 -3,900.00 บาท 3,900.00 -3,900.00
61214610228 26/9/2018 6121465004 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00
61214610229 26/9/2018 6121465004 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00
61210610367 28/9/2018 6121065003 3,000.00 -3,000.00 มาท 3,000.00 -3,000.00
61214610244 28/9/2018 6121465006 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00
61214610245 28/9/2018 6121465005 3,000.00 -3,000.00 บาท 3,000.00 -3,000.00
61218610632 28/9/2018 6121865003 7,000.00 -7,000.00 บาท 7,000.00 -7,000.00
612141=1๐25๐ 28/9/2018 6121465006 2,500.00 -2,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00

-27,400.00 -27,400.00 บาท -27,400.00 -3,900.00

บัญจํผ้จ้ดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาาจำระเงิน

230666 ร้านเอ.พี โปวดักท'
จำนวนส่วนลด เงินสดใ

ใบสำคัญ วุ้นที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล รธิกาาจำระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหน่ในสกลเงิน นสกุลเงิน บอดดฺลในสกลเงิน วุ้นทีร้บส่วนลด

61208610330 28/9/2018 6 1 2 0 8 6 ๐ 0 0 ' 413,140.00 -413,140.00 บาท 413,140.00 -413,140.00
61100612847 28/9/2018 6 1 1 0 0 6 ๐ 0 1 ' 6,780.00 -6,780.00 บาท 6,780.00 -6,780.00

-419,920.00 -419,920.00 บาท -419,920.00 -413,140.00

บัญจํผุ้จัดจำหน่าย ริ)อ วิธีกาวจำระเงิน

230705 ร้านบ้าน'!)างไพี
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วุ้นที ใบแจ้งหนั๋ จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล วิธีการจำระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วุ้นทีวับส่วนลด

612111=10326 28/9/2018 6121165001 12,000.00 -12,000.00 บาท 12,000.00 -12,000.00
-12,000.00 -12,000.00 บาท -12,000.00 -12,000.00

บัญปึผุ้จัดจำหน่าย น้ีอ วิธีการจำระเงิน

18/10/2018
20:44:55

วุ้นทีครบกำหนต อนฺมัติแล้ว
ษ
ษ

วุ้นทคาบกำหนด อนฺมัติแล้ว 
17/9/2018 ใป่

วุ้นทีคาบกำหนด ธนฺมัติแล้ว 
ใจํ

วุ้นทีคาบกำหนด อนฺมัติแล้ว
ษ
ใจํ
ใ'!)
ไ า )

ษ
ษ
ใจํ
ไา)

วุ้นทีคาบกำหนด อนุมัติแล้ว
ษ
าจํ

วุ้นทีคาบกำหนด อนฺมัติแล้ว 
ษ ิ,

230719 ร้านฟอร'จำ เร่)นเดอา
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ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนํ่ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน!นสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด วันท่ีคาบกำหนด อนุมัติแล้ว

601101=10143
6 1 ^ 0 1 6 5 5

บู้ญฟ้ผ้จัดจำหน่าย

11/5/2017 
28/9/2018

ฟ้อ

601101=3001 1,540.00
1,540.00

-1,540.00
1,540.00

บาท
บาท

1,540.00
1,540.00

จำนวนส่าน(เดเงินสดใ 
นสกุส เงิน

-1,540.00
1,540.00

11/5/2017 
28/9/2018

วันทีครบกำหนด

ใฟ้
ใฟ้

อนฺบู้ติแล้า

บาท

วิธีการปาระเงิน

ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่านลด

230748 

ใบสำคัญ

ร้านโรงพิมพ์พิมพ์ดีเ‘สินเตอร'พลัส 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหน!นสกุลเงิน

611271=10030 5/4/2018 611271=5001 20,400.00 -20,400.00 บาท 20,400.00 -20,400.00 ใฟ้
612061=10618 10/9/2018 612061=3007 97,000.00 -97,000.00 บาท 97,000.00 -97,000.00 ใฟ้
611001=12575 10/9/2018 611001=5011 1,350.00 -1,350.00 บาท 1,350.00 -1,350.00 ใฟ้
612061=10643 10/9/2018 612061=5006 15,660.00 -15,660.00 บาท 15,660.00 -15,660.00 ใฟ้
612061=10644 10/9/2018 612061=5012 2,500.00 -2 ,500.00 บาท 2,500.00 -2,500.00 ใฟ้
612061=10648 13/9/2018 612061=5014 94,500.00 -94,500.00 บาท 94,500.00 -94,500.00 โฟ้
612061=10649 13/9/2018 612061=5002 12,000.00 -12,000.00 บาท 12,000.00 -12,000.00 โฟ้
611001=12661 21/9/2018 611001=5020 22,500.00 -22,500.00 บาท 22,500.00 -22,500.00 ใฟ้
612061=10681 24/9/2018 612061=5016 7,450.00 -7,450.00 บาท 7,450.00 -7,450.00 ใป
612061=10682 24/9/2018 612061=5011 1,500.00 -1 ,500.00 บาท 1,500.00 -1,500.00 ใป
612061=10683 24/9/2018 612061=5006 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใป
612031=10383 25/9/2018 612031=๐00! 13,120.00 -13,120.00 บาท 13,120.00 -13,120.00 ใฟ้
611061=11550 27/9/2018 611061=5007 99,950.00 -99,950.00 บาท 99,950.00 -99,950.00 โฟ้
611001=12751 27/9/2018 611001=5017 3,984.00 -3,984.00 บาท 3,984.00 -3,984.00 โฟ้
612061=10705 27/9/2018 612061=5007 32,250.00 -32,250.00 บาท 32,250.00 -32,250.00 โฟ้
612061=10706 27/9/2018 612061=5016 2,000.00 -2,000.00 บาท 2,000.00 -2,000.00 ษ
612061=10720 28/9/2018 612061=5010 9,890.00 -9 ,890.00 บาท 9,890.00 -9,890.00 ใฟ้
612061=10724 28/9/2018 612061=5006 5,000.00 -5 ,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใฟ้
612061=10725 28/9/2018 612061=5002 40,000.00 -40,000.00 บาท 40,000.00 -40,000.00 ใฟ้
612061=10726 28/9/2018 612061=5003 15,700.00 -15,700.00 บาท 15,700.00 -15,700.00 ใฟ้
612061=10760 28/9/2018 612061=5002 11,400.00 -11,400.00 บาท 11,400.00 -11,400.00 ใฟ้
612061=10761 28/9/2018 612061=5002 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใฟ้
612061=10762 28/9/2018 612061=5002 11,400.00 -11,400.00 บาท 11,400.00 -11,400.00 ใป
612061=10764 28/9/2018 612061=5006 1,501.00 -1,501.00 บาท 1,501.00 -1,501.00 ใป
612061=10765 28/9/2018 612061=5007 3,200.00 -3,200.00 บาท 3,200.00 -3,200.00 ใฟ้
612061=10766 28/9/2018 612061=5007 85,000.00 -85,000.00 บาท 85,000.00 -85,000.00 ใฟ้
612061=10767 28/9/2018 612061=5014 94,500.00 -94,500.00 บาท 94,500.00 -94,500.00 ใฟ้
612061=10768 28/9/2018 612061=5002 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใป
612061=10777 28/9/2018 612061=000! 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 ใป
612061=10783 28/9/2018 612061=5007 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ษ
612061=10784 28/9/2018 612061=5012 15,000.00 -15,000.00 บาท 15,000.00 -15,000.00 ษ
612061=10807 28/9/2018 612061=0002 5,000.00 -5,000.00 บาท 5,000.00 -5,000.00 28/9/2018 ใป
612021=10426 28/9/2018 612021=5006 10,000.00 -10,000.00 บาท 10,000.00 -10,000.00 ใป

-763,755.00 -763,755.00 บาท -763,755.00 -25,400.00

บัญปผู้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

230754 ร้านสํโมสรคิลป๋
จำนวนส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันท่ี ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนึ้ในสกุลเงิน นสกลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีร้บส่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612021=10379 27/9/2018 612021=5006 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ษ
-30,000.00 -30,000.00 บาท -30,000.00 -30,000.00

บ ู้ณ ฟ ้ผ ุ้จ ้ด จ ำ ห น ่า ย ฟ้อ วิธิการฟ้าระเงิน

230776 นางพรธิดา บฺญยะโรจน์



มหาวิทยาลัยพะเยา ,8,1̂ ;20:44:55ธ ฺรกรรผใบแจ ้งห น ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้

ใ บ ส ำ ค ัญ ว ัน ท ีใ บ ! เ จ ้ง ห น ิ
611061=11469 17/9/2018 611061=^122

จ่านานเงินในใบแจ้งหน บอดด!) วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จ่านาน!งินใมแจ้งหนิในสฤล!งิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในลกฺลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
30.00 -30.00 บาท 30.00 -30.00 ใป'

-30.00 -30.00 บาท -30.00 -30.00

บัญป็ผฺจ้ดจ่าหน่าย ปอ
230784 ร้านจิ บิ ปพพลาย

ใบสำกัญ วันที ใบแจ้งหนิ
612071=10360 17/9/2018 612071=000'

วิธีการปาระ!งิน

จ่านาน!งินในใบแจ้งหนิ ยอดดล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนิในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันทีครบกำหนด อนฺมัติ!เล้า
91,300.00 -91,300.00 บาท 91,300.00 -91,300.00 ใ1ป

-91,300.00 -91,300.00 บาท -91,300.00 -91,300.00

บ ู ้ ญ ป ผ ฺ จ ้ ค จ ่ า ห น ่ า น ป อ วิ ธี ภารปาระเงิ น 
230840 ร้านอิน!ตอร''ปอป

ใ บ อ ่า ก ัญ ว ัน ท ีใ บ แ จ ้ง ห น ิ
612061=10620 10/9/2018 612061=3011
612061=10728 28/9/2018 612061=3011

จ่านานส่วนลด!งินสดใ
จ่านาน!งินในใบแจ้งหนิ ยอดดฺล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จ่านาน!งินใบแจ้งหนิในสฦล!งิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลผํน วันทีรับส่านลด ว้นัที่คิริบิกิาหนด อนุมัติแล้ว

38,000.00 -38,000.00 บาท 38,000.00 -38,000.00 าป
20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 28/9/2018 ใใ]

-58,000.00 -58,000.00 บาท -58,000.00 -58,000.00

บู้ญปผฺจัคจ่าหน่าย ปอ
230853 ร ้าน!อผ อิ!ล็กทรอนิกส์

ใบส์ากัญ วันที ใบแจ้-!หนิ
612021=10420 28/9/2018 612021=๐00^

วิธีการปาระ!งิน

จ่านาน!งินในใบ!เจ้งหนิ ยอดดฺล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จำนวน!งินใบแจ้งหนิในสกฺล!งิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกล!งิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
161,570.00 -161,570.00 บาท 161,570.00 -161,570.00 าป

-161,570.00 -161,570.00 บาท -161,570.00 -161,570.00

บ ู ้ ญ ป ผ ฺ จ ้ ด จ ่ า ห น ่ า ย ปอ
230877 ร้านณ ภัทร อลฺผิ!นิยม

ใ บ อ ่า ก ัญ ว ัน ท ีใ บ แ จ ้- ! ห น ิ
611231=10076 28/9/2018 611231=5000

วิธีการปาระเงิน

จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการใ]าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนิในสฤลผิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกล!งิน วันทีรับส่านลด วันทีครบกำหนด อนฺม้ติ!!ล้า
135,784.00 -135,784.00 บาท 135,784.00 -135,784.00 ใป

-135,784.00 -135,784.00 บาท -135,784.00 -135,784.00

บู้ญปผุ้จ้ดจ่าหน่าย 
230880

ใบสำคัญ
612061=10680
612061=10721

บู้ญธผฺจ้ดจ่าหน่าย 
230891

ใบสำคัญ
612161’ เ0437 
612161=10439 
612161=10483 
612021=10428

บู้ญปผฺจ้ดจ่าหน่าย

ปอ วิธีการปาระ!งิน
นางสาวนันทนา รักกอบป'ย 

วันที ใบแจ้งหนิ จ่านานเงินในใบแจ้งหนิ ยอดดุล วิธีการปาระ!งิน สฦล!งิน จ่านานเงินใบแจ้งหนิในสกฺล!งิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
24/9/2018 612061=5011 33,166.67 -33,166.67 บาท 33,166.67 -33,166.67 ใป
28/9/2018 602061=5006 33,166.67 -33,166.67 บาท 33,166.67 -33,166.67 ใป

-66,333.34 -66,333.34 บาท -66,333.34 -33,166.67

ปอ วิธีการปาระเงิน
ร้านสปอร์ต แมกปไมป

จ่านานส่านลดเงินสดใ
ว้นที่ ใบแจ้งหนิ จ่านานเงินในใบแจ้งหนิ ยอดดุล วิธีการปาระ!งิน สฤลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนิในสฦล!งิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว
2 /9/2018 612161=๐006 15,000.00 -15,000.00 บาท 15,000.00 -15,000.00 ใใ]
2/9/2018 612161=0001 99,830.00 -99,830.00 บาท 99,830.00 -99,830.00 ใป
14/9/2018 612161=๐00! 19,995.00 -19,995.00 บาท 19,995.00 -19,995.00 ใป
28/9/2018 612021=000! 455,530.00 -455,530.00 บาท 455,530.00 -455,530.00 28/9/2018 ใป

-590,355.00 -590,355.00 บาท -590,355.00 -470,530.00

ปอ วิธีการปาระ!งิน
230912 นางนพรัตน์ กันทอง



มหาวิทยาลับพะเยา

ธ ุรกรรม 'ใบแจ ้งหน ี้ท ี่เป ีดค ้างไว ้
จ่านานส่วนลดผินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบนจังหน จำนวนเงินในใบแจังหนี้ ยอดดุล วิธีการ,ปาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน บสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีร้บล่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106ไ0 !1545 27/9/2018 6110666132 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใใ]

-20,000.00 -20,000.00 บาท -20,000.00 -20,000.00

บ่'ญปผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

230918

ใบสำคัญ

นายวิวัฒน์ ทาฟาย 

วันที ใบแจังหนี้ จ่านานเงินในใบแจังหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสฦลเงิน
จ่านานส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดลในสกุลเงิน วันทีวับล่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106611508 24/9/2018 6110666127 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใใ]
-20,000.00 -20,000.00 บาท -20,000.00 -20,000.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

230935

ใบสำคัญ

ร้าน■รุม-กราฟท็เด-แอนด ์- ด ไ็ซน์ 

วันที ใบแจังหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ขอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับล่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61207610367 17/9/2018 6120763002 7,000.00 -7,000.00 บาท 7,000.00 -7,000.00 ใป
-7,000.00 -7,000.00 บาท -7,000.00 -7,000.00

บ้ญฟ้ผฺจัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

230940 

ใบสำคัญ

นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดกุลในสกุลเงิน วันทีรับล่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206610703 27/9/2018 6120663006 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 27/9/2018 ใใ]
-20,000.00 -20,000.00 บาท -20,000.00 -20,000.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

230956

ใบสำคัญ

ร้านพะเยาพันไม้ 

วันที ใบแจังหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดกุลในสกุลเงิน วันทีรับล่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204610586 28/9/2018 6120460002 2,900.00 -2,900.00 บาท 2,900.00 -2,900.00 ใป
-2,900.00 -2,900.00 บาท -2,900.00 -2,900.00

บ่'ญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

230968 

ใบสำคัญ

นายวสันต์ วันแก้ว 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดกุลในสกุลเงิน วันทีร้บล่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106611471 17/9/2018 6110666122 440.00 -440.00 บาท 440.00 -440.00 ไป่
-440.00 -440.00 บาท -440.00 -440.00

บ่ญฟ้ผุ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

230981

ใบสำคัญ

นางวรลักษณ์ ศรีสอาด 

วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน บอดกุลในสกุลเงิน วันทีรับล่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61206610621 10/9/2018 6120663002 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ใใ]
-30,000.00 -30,000.00 มาท -30,000.00 -30,000.00

บ่'ญป็ผ้จัดจ่าหน่าย ฟ้อ วิธีการปาระเงิน

230986

ใบส่าคัถเ

ร้านบุมการ์เมันท์ 

วันที่ ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการปาระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดกุลในสกุลเงิน วันทีวับล่านลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61209610073 23/2/2018 6120965001 15,600.00 -15,600.00 บาท 15,600.00 -15,600.00 23/2/2018 ใป
-15,600.00 -15,600.00 บาท -15,600.00 -15,600.00
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ปัญทีผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการซาระเงิน

230995 ร้าบสกรีน แอท โอม
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการซาระเงิน ลกฺลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด จนุม้ตแล้ว

611๐๐ไ3!2655 20/9/2018 611001=3020 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ไซ

-30,000.00 -30,000.00 บาท -30,000.00 -30,000.00

บ่ฌทีผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการซาระเงิน

231011 ร้านเทเบิล ไนน่ ดีไซน์
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัณ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการซาระเงิน สกลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนในสก.ลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด จนุม้ดแล้ว

611141=10019 13/9/2018 611141=3001 16,350.00 -16,350.00 บาท 16,350.00 -16,350.00 ใซ
611141=10027 25/9/2018 611141=8001 38,020.00 -38,020.00 บาท 38,020.00 -38,020.00 ไซ

-54,370.00 -54,370.00 บาท -54,370.00 -16,350.00

บ่ฌทีผ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการซาระเงิน

231019 ร้านพีพี พาณิชย์
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัก) วันที ใบแจ้งหนึ้ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการซาระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด ว่น่ท่ควบกาหนด อนุม้ดแล้ว

611001=12734 27/9/2018 611001=0011 51,550.00 -51,550.00 บาท 51,550.00 51,550.00 ใซ

-51,550.00 -51,550.00 บาท -51,550.00 -51,550.00

บัญใเผู้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการซาระเงิน

231021 นางสาวคิริรัตน์ ทาจีนะ
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการซาระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนึ้ในสฦลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด ว้นัที่คิวิบิกาหนด อนฺมํติแลืา

612181=10602 23/9/2018 61218(36050 800.00 -800.00 บาท 800.00 -800.00 23/9/2018 ใใ]
612181=10631 28/9/2018 612181=5003 800.00 -800.00 บาท 800.00 -800.00 ใใ]

-1,600.00 -1,600.00 บาท -1,600.00 -800.00

บัญใเผุ้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการซาระเงิน

231028 ร้าน เผิจ ปรนแอนด์ดีไซน์
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการซาระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงิน'ใบแจ้งหนในสฦลเงิน นสกุลเงิน ขอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ควบกำหนด อนฺม่ติแลืา

612021=10427 28/9/2018 61202^3000 5,290.00 -5,290.00 บาท 5,290.00 -5,290.00 ใใ]

-5,290.00 -5,290.00 บาท -5,290.00 -5,290.00

ปัญทีผฺจัดจำหน่าย ทีอ วิธีการซาระเงิน

231040 นายวิมล คำไชยวัง
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัก) วันที ใบแจ้งหนึ้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการซาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท'ควบกาหนด อนุมัติแล้ว

611211=10305 14/9/2018 611211=0011 79,635.00 -79,635.00 บาท 79,635.00 -79,635.00 ใซ
611211=10320 28/9/2018 611211=0011 25,545.00 -25,545.00 บาท 25,545.00 -25,545.00 ใใ]

-105,180.00 -105,180.00 บาท -105,180.00 -79,635.00

บัญ'ฮผู้จัดจำหน่าย ทีอ วิธีการซาวะเงิน

231050 นางสาวสิรีกัทรา ก้อนบ่ฌญา
จำนวนส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที่ ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการซาระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺล'ในสกลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ควบกาหนด อนุม้ตแล้ว

611001=12718 25/9/2018 611001=3016 30,000.00 -30,000.00 บาท 30,000.00 -30,000.00 ใซ
-30,000.00 -30,000.00 บาท -30,000.00 -30,000.00
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บ้ญชผฺจ้ดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีกาวชาวะเงิน

เนส่วนลดเงินสดใ 
นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีวับส่วนลด วันทีควบกำหนด อนฺม้ดแส่า

231053

ใบสำคัญ

นางสาวเบญจพร บุราณวัตน่ 

วันท่ี ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธิการชาวะเงิน สกลเงิน
จำนา

จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน

61100^12814 28/9/2018 61100?3020 257,250.00 -257,250.00 บาท 257,250.00 -257,250.00 ใช
-257,250.00 -257,250.00 บาท -257,250.00 -257,250.00

มัญธผฺจ้ดจ่าทบ่าย ท่ีอ วิธีการชาวะเงิน

231055 วัานฬีเจ็มเอ็น โปใคักท'(2018)
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดฺล วิธีกาวชาวะเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในส!าลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีคาบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106?11449 13/9/2018 611061=000? 214,165.00 -214,165.00 บาท 214,165.00 -214,165.00 ษ
-214,165.00 -214,165.00 บาท -214,165.00 -214,165.00

บัญชผฺจัดจ่าหน่าย ใ)อ วิธีกาวชาวะเงิน

231057 วัานเชยงใหม่เวชกัณฑ์สแตนเลส
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดล วิธีกาวชาวะเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺส่ในสกฺลเงิน วันทีวับส่านลด วันที่คาบกำหนด อนุมัติแล้ว

61106? !1594 28/9/2018 6 1 106? 001 ( 430,900.00 -430,900.00 บาท 430,900.00 -430,900.00 ใช่
-430,900.00 -430,900.00 บาท -430,900.00 -430,900.00

บํญชผฺจ้ดจ่าหน่าย ใ)อ วิธีกาวชาวะเงิน

231063 นางสาวธิดาจ้ตบ่ ฟ้กพิ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วัน?! ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดด.ล'ในสกฺลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีคาบกำหนด อนุมัติแล้ว

611211=10314 28/9/2018 611211=0017 37,383.60 -37,383.60 บาท 37,383.60 -37,383.60 าช
-37,383.60 -37,383.60 บาท -37,383.60 -37,383.60

บัณฟ้ผู้จัดจำหน่าย ท่ีอ วิธีกาวชาวะเงิน
231064 จ้านเ\เ6120ท6-เน็ตโใ)น

จำนวนส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนึ๋ จ่านานเงินในใบแจ้งหนื ขอดดฺล รธิกาวชาวะเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดดลในสกฺลเงิน วันทีวับส่านลด านิทคีิวิบกิำหนด อนฺมัตํแส่า

611001=12645 20/9/2018 61100^3021 40,000.00 -40,000.00 บาท 40,000.00 -40,000.00 ใฟ้
612091=10256 27/9/2018 6 1 209? 000 ( 4,984.00 -4,984.00 บาท 4,984.00 -4,984.00 ใฟ้
612091=10290 28/9/2018 61209^3003 3,500.00 -3,500.00 บาท 3,500.00 -3,500.00 ไช

-48,484.00 -48,484.00 บาท -48,484.00 -40,000.00

บัญใ)ผฺจัดจ่าหน่าย ชอ วิธีกาวชาวะเงิน

231067 จ้านชุ?เผาศ
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหที จ่านานเงินในใบแจ้งหนึ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันที่วับส่วนลด วันทีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12542 13/9/2018 611001=3018 48,380.00 -48,380.00 บาท 48,380.00 -48,380.00 าช
-48,380.00 -48,380.00 บาท -48,380.00 -48,380.00

บัญใ!ผุ้จัดจ่าหบ่าย ใ)อ วิธีกาวชาวะเงิน

231070 นางสาวารใณา ลันทนนต์
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนั๋ ยอดดฺล วิธีกาวชาวะเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน!นสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกลเงิน วันทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

612071=10404 28/9/2018 6 1 207? ๐ 00 ! 5,250.00 -5,250.00 บาท 5,250.00 -5,250.00 าช
-5,250.00 -5,250.00 -5,250.00 -5,250.00บาท
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บ่'ญริ]ผุ้จัดจ่าหน่าย ริ!อ วิธีการฟ้าระเงิน
231073 ราบสมาร์ท เฟ้นเตอร'

จ่านานส่านลดเงินลดไ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน้ี จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ!)าระ:เงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันที่รับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61110=10235 12/9/2018 61110^8009 423,000.00 -423,000.00 บาท 423,000.00 -423,000.00 ใร]
-423,000.00 -423,000.00 บาท -423,000.00 -423,000.00

บัญริ!ผุ้จัดจ่าหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน

231074 ร้านอินพินิดั๋ ฟ้พ์ฬลาย
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกฺลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดฤลในสฤลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61209^10278 28/9/2018 612091=000! 81,200.00 -81,200.00 มาท 81,200.00 -81,200.00 ใฟ้
-81,200.00 -81,200.00 บาท -81,200.00 -81,200.00

บ้ญป็ผฺจัดจ่าหน่าย ใ}อ วิธีการฟ้าระเงิน
231079 ร้านโปร)จ็ค ก่อปป็

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานผิน'ใน'ใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกฺลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61103^10171 11/9/2018 61 10 3 ? 0 0 0 ! 37,400.00 -37,400.00 บาท 37,400.00 -37,400.00 ษ
61205^10225 14/9/2018 61 205? ๐ 00 : 8,000.00 -8,000.00 บาท 8,000.00 -8,000.00 ใฟ้
612051ว 10226 14/9/2018 6 1 2 0 5 ^0 0 0 : 11,900.00 -11,900.00 บาท 11,900.00 -11,900.00 ใฟ้
61205^10233 21/9/2018 6 1 2 0 5 ^0 0 0 ; 69,590.00 -69,590.00 บาท 69,590.00 -69,590.00 ใฟ้

-126,890.00 -126,890.00 บาท -126,890.00 -37,400.00

บัญริ)ผฺจัดจ่าหน่าย ใเอ วิธีการฟ้าระเงิน
231084 นายภานุทัด อภิชนาธง

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61114^10024 20/9/2018 611141=3001 19,800.00 -19,800.00 บาท 19,800.00 -19,800.00 ใร]
61114^10025 20/9/2018 611141=8001 39,000.00 -39,000.00 บาท 39,000.00 -39,000.00 ใร]

-58,800.00 -58,800.00 บาท -58,800.00 -19,800.00

บัญป็ผฺจัดจำหน่าย ริ!อ วิธีการฟ้าระเงิน
231086 ร้านคฺนย'พิมพ์ซาบ ที แมํกร! ด็ไซน'

จ่านานส่วนลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีฑารฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺสในสกฺลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

61202^10367 26/9/2018 612029=3005 4,387.00 -4,387.00 บาท 4,387.00 -4,387.00 ใฟ้
-4,387.00 -4,387.00 บาท -4,387.00 -4,387.00

บัญริ!ผุ้จัดจ่าหน่าย ริ)อ วิธีการฟ้าระเงิน
231087 ร้านบัดเตอร์ฟลาย'ป็อป

จ่านานส่านลดเงินสดใ
ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหน จ่านาน)งินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฤลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหน!นสเๅสเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกาหนด อนุมัติแล้ว

612021=10374 27/9/2018 612021=000! 49,700.00 -49,700.00 บาท 49,700.00 -49,700.00 ใฟ้
-49,700.00 -49,700.00 บาท -49,700.00 -49,700.00

บ่'ญริ)ผุ้จัดจ่าหน่าย ริ!อ วิธีการฟ้าระเงิน

231089 นายอินจันทร์ กาวิตา
จ่านานส่วนลดเงินสดใ

ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จ่านานเงินในใบแจ้งหนั๋ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จ่านานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับล่านลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแล้ว

612061=10759 28/9/2018 612061=8005 23,880.00 -23,880.00 บาท 23,880.00 -23,880.00 ใฟ้
-23 880.00 -23 880.00 บาท -23,880.00 -23 880.00



มหาวิทยาลัยพะเยา
ธุรกรรมใบแจ้งหนี้ที่เปีดค้างไว้

, 8, , ^20:44:55
บัญฟ้ผ้จัดจำหน่าย ริ!อ วิธีการฟ้าระเงิน

231090

ใบสำคัฌ วันท่ี

นางสาวอนฺสวา เย็นใจ 

ใบแจ้งหน จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ๋ ยอดดุล วิธีการข้าระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันที่รับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแจ้ว

61214810182 14/9/2018 6121488004 7,200.00 -7,200.00 บาท 7,200.00 -7,200.00 ใฟ้

-7,200.00 -7,200.00 บาท -7,200.00 -7,200.00

บัฌป็ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

231093 

ใบสำค้ฌ วันท่ี

ร้านพิตตินันท์ผ้าม่าน 

ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสฤลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแจ้ว

61100812709 25/9/2018 6110083021 109,400.00 -109,400.00 บาท 109,400.00 -109,400.00 ใข้

-109,400.00 -109,400.00 บาท -109,400.00 -109,400.00

บ้ญริ)ผ้จ้ดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

231094

ใบสำคัฌ วันท่ี

นางสาวคกุณตลา ไทยถาวร 

ใบแจ้งหนื จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแจ้ว

61106811507 24/9/2018 6110688127 20,000.00 -20,000.00 บาท 20,000.00 -20,000.00 ใข้

-20,000.00 -20,000.00 บาท -20,000.00 -20,000.00

บัญป็ผ้จัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

231096 

ใบส่าคัฌ วันท่ี

นายกิติพงษ์ วงค'สาม 

ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ้ ขอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันที่รับส่วนลด วันท่ีควบกำหนด อนุมัติแจ้ว

61100812851 28/9/2018 6 1 1 0 0 8 0 0 1 ' 13,000.00 -13,000.00 บาท 13,000.00 -13,000.00 ใข้
-13,000.00 -13,000.00 บาท -13,000.00 -13,000.00

บัญริ!ผฺจัดจำหน่าย ฟ้อ วิธีการฟ้าระเงิน

231099 

ใบสำกัญ วันท่ี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย'แม่จุน 

ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหน ยอดดุล วิธีการฟ้าระเงิน สฦลเงิน จำนวนเงินใบแจ้งหนในสกุลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน บอดดลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแจ้ว

61121 เะวเ0307 25/9/2018 611218001* 99,000.00 -99,000.00 บาท 99,000.00 -99,000.00 25/9/2018 ใฟ้
-99,000.00 -99,000.00 บาท -99,000.00 -99,000.00

ผลวานสฺดท้าย -6 ,884,841.84 -6,884,841.84





มหาวิทยาลัยพะเยา

7 1 ร ก ร ร ม า . !  แ 1 ว ้ง ฬ น ี่[ ท ี่เ ว ้เ ด ค ้า ง ไ ว ้
ว ั- [ว ั- .; . . . ว  ' 18/10/2018

20:46:161
บัญปผฺจัดจ่าหน่าย ปอ วิธีการปาว;ะเงิน

280104 กองการเจ้าหน้าที
จ่าบวบสำบลดเงิบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหนี้ จ่าบวบเงิบใบใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธิกาวปาระเงิบ สกุลเงิน จ่าบวบเงิบใบแจ้งหนี้ใบสฦลเงิบ นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฦลเงิบ วับทีวับส่วนลด วันท่ีครบกำหนด อนุมัติแล้ว

6 1 ^ 0 1 7 2 6 28/9/2018 69,868,204.03 69,868,204.03 บาท 69,868,204.03 69,868,204.03 17/10/2018 ใฟ
6 1 ^ 0 1 7 2 6 28/9/2018 103,999.00 103,999.00 บาท 103,999.00 103,999.00 17/10/2018 ไฟ
6 1 ^ 0 1 7 2 6 28/9/2018 69,972,203.03 -69,972,203.03 บาท 69,972,203.03 * * * * * * * * * * * * * * * * * 17/10/2018 ใฟ
61104^10341 19/9/2018 61104?ธ023 18,000.00 -18,000.00 บาท 18,000.00 -18,000.00 19/9/2018 ใป

-18,000.00 -18,000.00 บาท -18,000.00 -18,000.00

บัญปผฺจัดจ่าหน่าย ปอ วิธีการปาระเงิบ

280106 กองคลัง
จ่าบวบส่วบลดเงิบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหนี้ จ่าบาบเงิบใบใบแจ้งหนี้ ยอดดุล วิธีการ'!)าระเงิบ สกุลเงิน จ่าบวบเงิบใบแจ้งหนี้ใบสฦลเงิบ นสกุลเงิน ยอดดุลในสกุลเงิน วันท่ีรับส่านลด วันท ี่ครบกำหนด อนุมัดแล้ว

61106^11570 28/9/2018 61106?ธ133 5,068,468.75 -5,068,468.75 บาท 5,068,468.75 -5,068,468.75 ใป
6 1 106เะ)11575 28/9/2018 61106?ธ133 1,728,022.26 -1,728,022.26 บาท 1,728,022.26 -1,728,022.26 ใฟ

-6,796,491.01 -6,796,491.01 บาท -6,796,491.01 -5,068,468.75

บัฌปผฺจัดจ่าหน่าย ปอ ว ิธ กีารปาว:ะเงิน

289013 ศฺบย์ประ?เาบการฝึกปฏิบัติงาบทางเภสัชกาสตร์
จ่าบวนส่าบลดเงิบสด'ใ

ใบสำคัญ วับท ี ใบแจ้งหนี้ จ่าบวบเงิบใบใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ว ิธ กีาร'!!าระเงิบ สกุลเงิน จ่าบวบผ ิบ'ใบแจ้งหน้ี'ใบสฦลเงิบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสฦลเงิบ วับท วีับส่าบลด วันท ี่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61207^10426 28/9 / 2018 61207?ธ028 75,000.00 -75,000.00 บาท 75,000.00 -75,000.00 ใป
-75,000.00 -75,000.00 บาท -75,000.00 -75,000.00

บัญปผุ้จัดจ่าหน่าย ปอ วิธีกาวปาว:ะเงิน

289017 เงินทดรองจ่ายคณะทันตแพทยคาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จ่าบวบส่าบลดเงิบสดใ

ใบสำคัญ วับที ใบแจ้งหนี้ จ่าบวบเงิบใบใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ว ิธ กีารปาระเงิบ สกุลเงิน จ่าบวบผ ิบ'ใบแจ้งหน้ี'ใบสฦลเงิบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบลกฺลเงิบ วับท วีับส่าบลด วันท ี่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61218^10611 25/9 / 2018 6 1 218?ธ 049 8,615.00 -8,615.00 บาท 8,615.00 -8,615.00 ใฟ
612181ว 10628 28/9 / 2018 61218??051 8,700.00 -8,700.00 บาท 8,700.00 -8,700.00 ใฟ
61218?10633 30/9 / 2018 61218??052 4,950.00 -4,950.00 บาท 4,950.00 -4,950.00 ใฟ

-22,265.00 -22,265.00 บาท -22,265.00 -8,615.00

บัญปผฺจัดจ่าหน่าย ปอ ว ิธ กีาวปาว;ะเงิน

289018 เงินทดรองจ่ายคณะเกษตรคาสตร์แล:ะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
จ่าบวบส่าบลด เงิบสด'ใ

ใบสำคัญ วับท ี ใบแจ้งหนี้ จ่าบวบเงิบใบใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ว ิธ กีาวปาวะเงิบ สกุลเงิน จ่าบวบผ ิบ'ใบแจ้งหน้ี'ใบสฦลเงิบ นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสกฺลเงิบ วับทีวับส่วบลด วันท ี่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61201^10458 28/9 / 2018 61201??031 4,473.00 -4,473.00 บาท 4,473.00 -4,473.00 ใฟ
61201^10469 28/9 / 2018 61201?8001 3,980.00 -3,980.00 บาท 3,980.00 -3,980.00 ใป

-8,453.00 -8,453.00 บาท -8,453.00 -4,473.00

บัญปผฺจัดจ่าหน่าย ปอ ว ิธ กีารปาวะเงิบ

289021 เงิบทดรองจ่ายคณะกิสปคาสตร์ มหาวิทยาสัยพะเยา
จ่าบวบส่วบลดเงํบสดใ

ใบสำคัญ วับท ี ใบแจ้งหนี้ จ่าบวบเงิบใบใบแจ้งหนี้ ยอดดุล ว ิธ กีารปาวะเงิบ สกุลเงิน จ่าบวบเงิบใบแจ้งหนี้ใบสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดดฺลใบสฦลเงิบ วับท วีับส่าบลด วันท ีค่รบกำหนด อนุมัติแล้ว

61204^10554 27/9/2018 61204?ธ048 4,201.00 -4,201.00 บาท 4,201.00 -4,201.00 ใฟ
61204^10559 27/9/2018 6 1 2 0 4 ? ธ 0 5 เ 10,400.00 -10,400.00 บาท 10,400.00 -10,400.00 ใป

-14,601.00 -14,601.00 บาท -14,601.00 -4,201.00

บัญปผุ้จัดจ่าหน่าย ปอ วิธีการปาระเงิบ

289031 เงินทดรองจ่ายคณะสกาบัตยกรรมศาสตร์และกิลปกรวมกาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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ใบสำคัญ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดดล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน
จำนวนส่วนลดเงินสดใ 

นสกุลเงิน ยอดดฺลในสฤลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่ครบกำหนด อนุมัติแล้ว

61213610248 27/9/2018 6121366021 9,520.00 -9,520.00 บาท 9,520.00 -9,520.00 ใฟ้
612131=10251 27/9/2018 6121366021 5,070.00 -5,070.00 บาท 5,070.00 -5,070.00 าฟ้
612131=10257 28/9/2018 6121366021 8,640.00 -8,640.00 บาท 8,640.00 -8,640.00 ไฟ

-23,230.00 -23,230.00 บาท -23,230.00 -9,520.00

บ้ญฟ้ผฺจ้ดจำหน่าย ท่ีอ วิธีการฟ้าระเงิน

289033 เงินทดรองจ่ายคณะรัฐคาสตร์และ:ลังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จำนานส่านลดเงินสดใ

ในสำคัฌ วันที ใบแจ้งหน จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ขอดดฺล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกลเงิน นสกุลเงิน ยอดกุลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วนท่ีครบกาหนด อนุมัติแลา

61220610287 28/9/2018 6122066021 5,300.00 -5,300.00 บาท 5,300.00 -5,300.00 าฟ้
612201=10293 28/9/2018 6122066019 10,577.00 -10,577.00 บาท 10,577.00 -10,577.00 ไฟ

-15,877.00 -15,877.00 บาท -15,877.00 -5,300.00

บัญฟ้ผ้จ้ดจำหน่าย ■ฟิอ วิธีการฟ้าระเงิน

289035 เงินทดรองจ่าย กุนช'ประสานงานกรฺงเทพฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
จำนานส่านลดเงินสดใ

ใบสำคัฌ วันที ใบแจ้งหนี้ จำนานเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดกุล วิธีการฟ้าระเงิน สกุลเงิน จำนานเงินใบแจ้งหนี้ในสกฺลเงิน นสกุลเงิน ยอดกุลในสกุลเงิน วันทีรับส่วนลด วันที่คิริบิกำหนด อนุมัติแล้ว

611001=12714 25/9/2018 6110066217 198.00 -198.00 บาท 198.00 -198.00 าฟ้
611001=12715 25/9/2018 6110066216 107.00 -107.00 บาท 107.00 -107.00 าฟ้
611031=10185 25/9/2018 6110366009 4,971.00 -4,971.00 บาท 4,971.00 -4,971.00 ใฟ้

-5 ,276.00 -5 ,276.00 บาท -5,276.00 -198.00

ผลรวมสุดท้าย -6,979,193.01 -6,979,193.01
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3 0 /9 / 2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 5 8 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 2 2 0 0 0 0 2 12
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 5 9 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 4 1 0 2 1 6 4 12 1 0 1 0 0 4 0 0
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 6 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 4 1 0 2 1 6 4 12 1 0 1 0 0 6 0 0
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 6 1 2 0 2 0 0 1 0 2 0 1 9 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 9 6 2 2 2 0 0 0 0 2 12 6 0 0 8 4
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 6 2 2 0 2 0 0 1 0 2 0 1 8 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 8 6 2 2 2 0 0 0 0 2 12 1 0 2 0 1 8 0 0
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 6 3 2 0 2 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 1 02 0 1 0 3 0 1 6 2 2 2 0 0 0 0 9 12
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 6 4 2 0 2 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 1 02 0 1 0 3 0 1 6 2 2 2 0 0 0 0 6 12
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 7 8 7 0 7 0 4 1 0 2 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6 0 0 * 7 8 1 5 5 5
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 7 9 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 2 2 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 3 0 0
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 8 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 2 2 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 3 0 0
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 8 1 2 0 2 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 3 6 2 2 2 0 0 0 0 8 12
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 8 4 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 2 2 0 0 0 0 2 12 1 0 1 0 0 1 0 0
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 8 5 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 2 2 0 0 0 0 5 12 1 0 1 0 0 3 0 0
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 9 6 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 2 2 0 0 0 0 2 12 1 0 1 0 1 0 0 0
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 7 1 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 6 2 2 2 0 0 0 0 2 12 1 0 2 0 1 2 0 0 120 0
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 7 1 1 2 0 2 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 6 2 2 2 0 0 0 0 2 12 1 0 2 0 1 2 0 0 120 0
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 7 2 7 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 4 1 0 2 1 6 4 12 1 0 1 0 0 8 0 0
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 7 3 0 7 0 7 0 4 1 0 1 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 9 2 8 6 1 0 2 1
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 7 3 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 4 1 0 2 1 6 4 12 1 0 1 0 1 0 0 0
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 7 3 4 2 0 2 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 6 2 2 2 0 0 0 0 2 12
บัญชแยกประเภท: 2 0 1 0 5 0 3 0 0 0 3

ผลววมอุดฟ้าข

18/ 10/2018
21:25:33

สำนวนเไนอกฺลเไนฟ้าวอ
ค่าอ3บายวายการ อกลเไน สำนวนอก91ไน สำนวนเไน ง

บันศกบัญชค่าไชสำยค้างสำข ค่าโทวค้พฟ้ เฟ ้อนก.ย2561 ดามเอกอาว6 2 2 1 8 8 1 0 0 0 2 บาท -4 8 1 .0 0 4 8 1 .0 0
บันศกบัญชค่าไชสำขฟ้างสำย ค่าโทวค้พท' เฟ้อน อ.ด. 2561 คามเอกอาว 6 2110810001 บาท - 1 ,7 6 3 3 6 1 ,7 63 .36
บันศกบัญชค่าไชสำยฟ้างสำย ค่าไปวษเ&ย'เฟ้อน ก.ข. 2561 ตามเอกอาว 6 22 1 8 8 1 0 0 0 3 บาท -7 9 5 .0 0 7 9 5 .0 0
บันศกบัญชค่าไชสำยฟ้างสำข ค่าโทวฟ้พฟ่เฟ้อน อ.ค.2561 ตามเอกอาว 62111810001 บาท -7 6 7 .7 3 7 6 7 .7 3
บันศกบัญชค่าไชสำขฟ้างสำย ค่าโทวค้พฟ้เฟ้อน ก.ย.2561 ดามเอกอาว 6 21 0 0 8 1 0 0 0 9 บาท -1 ,7 6 6 .5 7 1 ,7 66 .57
บันศกบัญชค่าไชสำยฟ้างสำย ค่าโทวค้พท'เฟ้อน ก.ย.2561 ดามเอกอาว6 2 1 0 0 8 1 0 0 0 3 บาท -1 ,4 15 .61 1,415.61
บันศกบัญชค่าไชจ่ายฟ้างสำย ค่าโทวฟ้พฟ้เฟ้อน ก.ย.2561 ดามเอกอาว 6 2 2 1 9 8 1 0 0 0 2 บาท -7 9 6 .9 4 796 .9 4
บันศกบัญชค่าไชสำยฟ้างจ่าย ค่าโทวค้พท'เฟ้อน อ.ค.2561 ตามเอกอาว 6 22 18 81 00 21 บาท -1 ,5 0 0 .0 0 1 ,5 00 .00
บันศกบัญชค่าไชจ่ายฟ้างจ่าย ค่าไฟฟ้าเฟ้อน ก.ข.2561 ตามเอกอาว 6 23 01 81 00 01 บาท -4 2 ,3 7 3 .1 3 4 2 ,3 7 3 .1 3
บันศกบัญชค่าไชจ่ายค้างจ่ายค่านาป'วะปาเฟ้อนก.ข.2561 ตามเอกลาว 6 23 0 1 8 1 0 0 0 2 บาท -1 3 ,4 6 0 .6 0 1 3,46 0.6 0
บันศกบัญัชค่าไชจ่ายฟ้างจ่าย ค่าฟ้นเตอว'เน็ต เฟ้อน ก.ย.61 ตามเอกอาว 6 2 2 0 6 8 1 0 0 0 2 บาท -3 4 ,8 8 2 .0 0 3 4 ,88 2 .0 0
บันศกบัญชค่าไชจ่ายฟ้างสำย ค่าไปวษ๘๒' เฟ้อน ก.ย.61 ตามเอกอาว 6 2 1 0 0 8 1 0 0 0 8 บาท -1 0 4 .0 0 104 .00
บันศกบัญชค่าไชจ่ายฟ้างสำย ค่าไปวษ๘เย ้ เฟ้อน ก.ย.61 ดามเอกอาว 6 2 1 0 0 8 1 0 0 0 7 บาท -3 0 ,9 8 4 .0 0 3 0 ,9 8 4 .0 0
บันศกบัญชค่าใชจ่ายฟ้างสำย ค่าไปวษฝเย' เฟ้อน ก.ย.61 ตามเอกอาว 6 2 2 0 3 8 1 0 0 0 2 บาท -2 ,3 0 2 .0 0 2 ,3 0 2 .0 0
บันศกบัญชค่าใชจ่ายฟ้างสำยค่าโทวค้พท'เฟ้อนก.ย.6 1 ดามเอกอาว 6 21 01 81 00 01 บาท -1 ,2 9 0 .4 2 1 ,2 90 .42
บันศกบัญชค่าใฟ้สำยฟ้างสำยค่าโทวค้)‘ก{เฟ้อนอ.ค.61 ตามเอกอาว 6 21 0 3 8 1 0 0 0 2 บาท -1 ,0 6 7 .8 6 1 ,0 67 .86
บันศกบัญชค่าใฟ้จ่ายฟ้างสำยค่าโทวค้พท'เฟ้อนก.ย.61 ตามเอกอาว 6 21 10 81 00 03 บาท -8 6 4 .5 6 8 6 4 .5 6
บันศกบัญ^ชค่า'ไชจ่ายฟ้างจ่าย(ค่าโทวฟ้พศอ.ค.61) ตามเอกลาว 6 2 2 1 2 8 1 0 0 0 5 บาท -7 2 3 .3 2 723 .3 2
บันศกบัญัชค่าไชจ่ายฟ้วงจ่าย(ค่าโทวค้พท'ล.ค.61) ดามเอกอาว 6 2 2 1 2 8 1 0 0 0 4 บาท -6 4 0 .0 0 6 4 0 .0 0
บันศกบัญชค่าไชจ่ายค้างจ่าย (ค่าโทวค้พท' เฟ้อน ก.ย.61) ตามเอกลาว 6 2 1 0 0 8 1 0 0 1 4 บาท -6 9 4 .4 3 6 9 4 .4 3
บันศกบัญชค่าไชจ่ายค้างจ่าย (โควงกาวเพมปวะฝ็ท3ภาพกาวผ8ตและกาวบไหาวธว/ไฬตลาหกววมแปววปฟ้นศ่สํงหไตแพ บาท -5 5 8 ,0 0 0 .0 0 5 5 8 ,0 0 0 .0 0
บันศกบัญชค่าไชจ่ายค้างจ่าย (ค่าโหวค้พศเฟ้อน ก.ค.61) ตามเอกลาว 6 2 1 0 0 8 1 0 0 1 6 บาท -3 ,1 0 1 .9 3 3 ,1 0 1 .9 3
บันศกบัญชค่าไชจ่ายค้างจ่าย (ค่าโทรค้พศ เฟ้อน ก.ย.61) ดามเอกสาว 622 02 81 00 01 บาท -1 ,3 8 9 .0 0 1 ,3 89 .00

0  0 0  7 0 1 ,1 6 3 .4 6
7 0 1 ,1 6 3 .4 6

0.00
7 0 1 ,1 6 3 .4 6



ใบสำค ัญด ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร

ส ่อ  ท พ .เฉส ิม ฟ ้ย  ว ุฒ ิพ ิทยามงคล (292 005)
หม ายเลขบ ัญ ส ่ 
คำอธ ิบายสบ ุ่ดรายว ัน  
เลขที่รายการรับเงิน:

หน์า 14
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 62218710002
วันทีใบสำคัญ: 8/10/2018

หมายเลข'ใบแจ้งหน้ี: 622181*1110010
บ้ญปึ ส่อปัญ'ปี กองV)น หน่วยงาบ แผนงาบ โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร ใเคราะฬ เดปีต เครจัด

51300000004 ค่าโทรสัพท'และโทรสาร 20200 10201800 102010218 622200002 12 10201800 481.00
ค่าอธิบายรายการ ะ ค่าโทรสัพทํและโทรสาร

20102000003 เจัาหน้ี - บุคลากร ม.พะเยา 20200 10201800 102010218 622200002 12 10201800 481.00
ค่าอธิบายรายการ : 62218770010,292005,,

70๒1 : 481.00 481.00

รายละเอียดการ'’ปาระเงิน
วัน'ท่ี วันท่ีครบกำหนด ใบสำสัญ หมายเลขใบแจ''งหน้ี จำนวนเงิน(สโ!ลเงินธุรกรรม) ภาษีสัก ณ ท่ีจ่าย จำนวนเงินท่ี'ปาระ สโ!ลเงิน จ่าบวนเงินท่ีปาระ (บาท)

1 8 /1 0 /2 0 1 8 1 8 /10 /2 018 6271/01498 481.00 -481.00 บาท -481.00
70๒1: 481.00 481.00  บาท 481.00

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /



ป้อ นางจ ิราภรณ ์ ยำอางด ์ (290158)
ห ม ายเลขบ ัญ ป ้ 
คำอแบายสม ัดรายว ัน  
เลขที่รายการรับเงิน:

ใบ สำค ัญต ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร หนา 7
18/1072018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 621101*10001
วันทีใบสำคัญ: 9/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน: 621101*120001
บ้ญปึ ป้อบ้ญชํ กองV)บ หน่วยงาน แผนงาบ โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะฬ เดบิด เครคัด

51300000004 ค่าโทรคัพฬและโทรสาร 20200 10101000 102010100 622200002 12 10101000 1,763.36
ค่าอธิบายรายการ : ค่าโทรคัพฬและโทรสาร

20102000003 เจ้าหน้ี - บุคลากร ม.พะเยา 20200 10101000 102010100 622200002 12 10101000 1,763.36
ค่าอธิบายรายการ : 62110960001,290158,,

10131 : 1,763.36 1,763.36

ราย;เะเอียดการ•ยำระเงิน
วันท่ี วันท่ึครบท่าหนด ใบสำคัญ หมายเลขใบแจิงหป้ จำนวนเงิน(สโเสเงินธุรกรรม) ภาษี'คัก ณ ท่ีจำย จำนวนเงินท่ีปาระ สฦลเงิน จำนวนเงินท่ีชำระ (บาท)

22/10/2018 22/10/2018 628\701564 1,763.36 -1,763.36 บาท -1,763.36
70131: 1,763.36 1,763.36 บาห 1,763.36

ผู้จ ัดท'า ผ ู้ตรวจสอบ

ว ัน ท ี่ /  / ว ันท ี่ :เ ' ,เ



ใบสำค ัญต ํ่งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร
นี้’’ ' . . '^ ' . ' ’ \ โ ^ ^ - ' - -  ’ - ' ' '

ป็อ เง ิน ท ด รองจ ่ายค ณ ะท ัน ต แพ ท ยศาสต ร ์ มหาว ิทยาล ัยพ ะเยา (289017)
หม าย เลขบ ัญ ป ็ 
คำอธ ิบายสม ้ดรายว ัน  
เลขที่รายการรับเงิน:

หน์า 15
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 622181*10003
วันทีใบสำคัญ: 8/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 622181*1110009
บัญป ป่อบ้ญป็ กองV)บ หน่วยงาบ แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร ร เคราะฬ เดบิด เคร(สืด

51 300000003 ค่าไปรษณีย์และโทรเลข 20200 10201800 102010218 622200008 12 10201800 795.00

ค่าอธิบายรายการ : ค่าไปรษณีย์และโทรเลข

20102000005 เจ่าหนี้-หน่วยงาบ(คณะ,กอง,โครงการ) 20200 10201800 102010218 622200008
ค่าอธิบายรายการ : 62218860009,289017,,

1 2 10201800 795.00

10131  : 795.00 795.00

ราย;เะเอียดการ•ปาร:ะเงิน
วันท่ี วันท่ีครบกำหนด ใบสำคัญ หมายเลขใบแจ้งหนี้ จ้านวนเงิน(สโเลเงินธุรกรรม) ภาษี'คัก ณ ท่ีจ้าย จ้านวนเงินท่ีปาระสฦลเงิน จ้านวนเงินท่ีปาระ (บาท)

22/10/2018 22/10/2018 6291/01561 795.00 -795.00 บาท -795.00
70131 :  795.00 795.00  บ าท 795.00

ผู้จัดทำ ผ ู้ดรวจ ้สอบ

ว ัน ท ี่^ ^ / ^ ^ / ว ันท ี่ /  /



ใบสำค ัญต ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร
00?

ป ็ฮ รศ .ดร.บ ฺษ บง จำเร ิญ ดาราร ัศม ี (291568)
หม ายเลขบ ัญ ป ็
ค ่าอธ ิบายสม ่ดรายว ัน
เลขที่รายการรับเงิน:

หนา 9
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 621111*10001
วันทืใบสำคัญ: 11/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน: 621111*610001
คัญปึ ป่อคัญรํเ กองV)บ หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะคั เดบิด เครสืด

20105030003 ค่าสาธารญปโภคค้างจ่าย 20200 10101100 102010100 622200002 
ค่าอธิบายรายการ : ค่าสาธารญปโภคค้างจ่าย ประจ่าเสือบสิงหาคม 2561

12 767.73

20102000003 เจ่าหน้ี - มดลากร ม.พะเยา 20200 10101100 102010100 
ค่าอธิบายรายการ : 62111860001,291568,,

622200002 12 767.73

10131 : 767.73 767.73

รายสะเอียดการร]าระเงิน
วันท่ี วับท่ีครบกำหนด ใบสำคัญ หมายเลขใบแจ่งหน้ี จำนวนเงิน(สๆลเงินธุรกรรม) ภาษี,คัก ณ ท่ีจ่าย จำนวนเงินท่ีปาระสโเลเงิน จ่าบวนเงินท่ีปาระ (บาท)

22/10/2018 22/10/2018 62^01562 767.73 -767.73 บาท -767.73
70131: 767.73 767.73 บาท 767.73

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ี่ /  / ว ัน ท ี่. ^ ^ แ



ใบสำค ัญต ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร

ช ัอ  ศาสตราจารย ์พ ิเศษ  ด ร.น ายแพ ท ย ์รช ัย  เท ํยนถาวร (290860)
ห ม าย เลขบ ัญ ช ั 
ดำอ®บายสม ุดรายวัน 
เลขที่รายการรับเงิน:

หน์า 4
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 621001*10009
วันทีใบสำคัญ: 11/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 621001*150013
บ้ญป็ ป่อบัญ'ปี กองV)น หน่วยงาบ แผนงาน โครงการ ประเภทเงิบ บุคลากร วิเคราะฬ เดบิด เครจัด

51300000004 ค่าโทรคัพฬและโทรสาร 20200 10100000 102010100 624102164 12 10100400 1,766.57
ค่าอธิบายรายการ : ค่าโทรสัพท์และโทรสาร เดีอน ก.ย.61

20102000003 เจ้าหน้ี - บุคลากร ม.พะเยา 20200 10100000 102010100 624102164 12 10100400 1,766.57
ค่าอธิบายรายการ : 62100850013,290860,,

70๒1 : 1,766.57 1,766.57

ราย;)ะเอียดการ’ปาระเงิน
วันท่ี วันท่ีครบกำหนด ใบสำสัญ

22/10/2018 22/10/2018 62 ^01557
หมายเลขใบแจ้งหนี้ จ้าบวนเงิน(สโเลเงินจ้รกรรม) ภาษี'สัก ณ ท่ีจ่าย จ้าบวนเงินท่ีปาระ สๆลเงิน จ้าบวนเงินท่ีปาระ (บาท)

1,766.57 -1,766.57 บาท -1,766.57
70๒1: 1,766.57 1,766.57 บ าท 1,766.57

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ัน ท ี่ /  / ว ันท ี่ ,เ ' เ



ป็อ ดร.อ ุษณ ีย' ร ัศ ม ีวงษ ์จ ัน ท ร ์ (291 263 )
หม ายเลขบ ัญ ป ็ 
คำอธ ิบายสม ัดรายว ัน  
เลขที่รายการรับเงิน:

ใบสำค ัญต ํ่งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร หน์า 1
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 621001*10003
วันท๊เบสำคัญ: 5/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 62100?60001
บัญปึ ปึอบัญปึ กองVIน หน่วยงาบ แผนงาบ โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะฬ เดบิด เครค่ด

51300000004 ค่าโทรสัพฬและโทรสาร 20200 10100000 102010100 624102164 12 10100600 1,415.61
ค่าอธิบายรายการ ะ ค่าโทรสัพท'และโทรสาร

20102000003 เจัาหน้ี - นคลากร ม.พะเยา 20200 10100000 102010100 624102164 12 10100600 1,415.61
ค่าอธิบายรายการ ะ 62100850001,291263,,

70131 : 1,415.61 1,415.61

รายสะเอียดการ'ปาระเงิน
จับท่ี จันท่ีครบกำหนด ใบสำสัญ หมายเลขใบแจ้งหน้ี จ้านวนเงิน(สโ)ลเงินจ้รกรรม) ภาษี'สัก ณ ท่ีจ่าย จ้านวนเงินท่ี'ปาระ สโ!ลเงิน จ้านวนเงินป่ปาระ (บาท)

22/10/2018 22/10/2018 62ผ01566 1,415.61 -1,415.61 บาท -1,415.61
70131: 1,415.61 1,415.61 บาท 1,415.61

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ัน ท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /



ฟ้อ ผศ.ดร.ขว ัญ  สงวนเสร ิมศร ี (290 084 )
หมายเลขบ ัญ ชี}
ค ่าอธ ิบายสม ุดรายว ัน  
เลขที่รายการรับเงิน:

ใบสำค ัญต ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร หนา 17
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 622191*10002
วันทีใบสำคัญ: 11/1ว/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 62219760002
บัญชี} ปีอบัญชี} กองV)น หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะฬ เดบิด เครสืด

51300000004 ค่าโทรสัพท'และโทรสาร 20200 10201900 102010219 622200002 12 60084 796.94
ค่าอธิบายรายการ ะ ค่าโทรสัพท'และโทรสาร เสือบ ก.ย.61

20102000003 เจ่าหนี้- มุคลากร ม.พะเยา 20200 10201900 102010219 622200002 12 60084
ค่าอธิบายรายการ : 62219960002,290084,,

796.94

70๒1 : 796.94 796.94

รายละเอียดการช}าระเงิน
วันท่ี วันท่ีครบกำหนด ใบส์าค่'ญ หมายเลขใบแจ้งหน้ี จ่าบวนเงิน(สโ!ลเงินธุรกรรม) ภาษีบัก ณ ท่ีจ่าย จ่านวนเงินท่ีซ่าระ สฤล เงิน จ่าบวบเงินท่ีปาระ (บาท)

22/10/2018 22/10/2018 629\701556 796.94 -796.94 บาท -796.94
70๒1: 796.94 796.94 บาน 796.94

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ี่ /  /ว ันท ี /  /



ป่อ นางณ ิชาภา ยอดเม ึองฟ ้ย  (290 276 )
หม ายเลขบ ัญ ป ็
ค ่าอธ ิบายส!!ดรายว ัน
เลขทรายการรับเงิน:

ใบสำค ัญด ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร หนำ 16
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 622181*10021
วันฑีใบสำคัญ: 11/1022018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 622181*70033
ปัญป็ ป่อบ่โญป็ กองV)น หน่วยงาบ แผนงาบ โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะคั เดบิด เครดิต

51300000004 ค่าโทรคัพทํและโทรสาร 20200 10201800 102010218 622200002 12 10201800 1,500.00
ค่าอธิบายรายการ : ค่าโทรคัพฬและโทรสาร เสือนฝ็งหาดม 2561

20102000003 เจ'าหน้ี - บุคลากร ม.พะเยา 20200 10201800 102010218 622200002 12 10201800 1,500.00
ค่าอธิบายรายการ ะ 62218760033,290276,,

70131  : 1,500.00 1,500.00

รายละเอียดการ•ป้าระเงิน
วับที วันท่ึครบกำหนด ใบสำคัญ หมายเลขใบแจ-งหน้ี จำบวนเงิน(สฦลเงินธุรกรรม) ภาษี'คัก ณ Vเจ่าย จำนวนเงินทีปาระ สโเลเงิน จำนวนเงินทีปาระ (บาท)

22/10/2018 22/10/2018 627ที01555 1,500.00 -1,500.00 บาท -1,500.00
70131 :  1,500.00 1,500.00 บาห 1,500.00

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ี /  / ว ัน ท ี̂ ^ / ^ ^ เ



ใบสำค ัญด ํ่งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร

'ฮ่อ การไฟ ฟ ้าส ่วน ภ ูม ิภ าคจ ังหว ัด เฮ ่ยงราย  (210052)
ห ม าย เลขบ ัญ ฮ ่ 
คำอธ ิบายสม ้ดรายว ัน  
เลขทรายการรับเงิน:

หน้า 18
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 623011*10001
วันทีใบสำคัญ: 11/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 62301 ?70004
บ้ญน้ี น้ีอบัญน้ี กองVเน หน่วยงาบ แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะจั เดบิด เครสืด

51300000001 ค่าไฟฟ้า 20200 20300100 102010301 622200009 12 42,373.13
ค่าอธิบายรายการ : ค่าไฟฟ้า ประจำเสือบ จับยายบ 2561

20102000001 เจำหน้ี - หน่วยงานภาครัฐ 20200 20300100 102010301 622200009 12 42,373.13
ค่าอธิบายรายการ ะ 62301960004,210052,,

70131 : 42,373.13 42,373.13

'รายละเอียดการ•ปาระเงิน
วันท่ี วันท่ีครบกำหนด ใบสำคัญ หมายเลขใบแจ้งหน้ี จำนวนเงิน(สฦลเงินธุรกรรม) ภาษี'จัก ณ ท่ีจำย จำนวนเงินท่ีชำระ สฦลเงิน จำนวนเงินท่ีชำระ (บาท)

18/10/2018 18/10/2018 6281/01516 42,373.13 -42,373.13 บาท -42,373.13
70๒1: 42,373.13 42,373.13 บาห 42,373.13

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /



■ ฮ่อ การประปาส ่วนภ ูม ิภาคสาขาเท ียงราย (210005)
หมายเลขบ ัญ ท ี
ค ่าอธ ิบายสบ ุ้ดรายว ัน
เลขท่ีรายการรับเงิน:

ใบสำค ัญด ํ่งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร หนำ 19
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 623011*10002
วันทีใบสำคัญ: 11/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน: 623011*50001
วัญที ทีอบัญที กองV)น หน่วยงาบ แผนงาบ โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะฟ่ เดปัด เครสืด

51300000002 ค่าน่าประปา 20200 20300100 102010301 622200006 12 13,460.60
ค่าอธิบายรายการ : ค่าบาประปา เสือน วันยายบ 2561

20102000001 เจาหน้ี - หน่วยงานภาครัฐ 20200 20300100 102010301 622200006 12
ค่าอธิบายรายการ ะ 62301^50001,210005,,

13,460.60

70๒1 : 13,460.60 13,460.60

ราขอะเอียดการ'ปาระเงิน
วัน■ ส่ วับฟ้ครบกำหนด ใบส่าค่'ญ

18/10/2018 18/10/2018 6281/01517
หมายเลขใบแจ"งหน้ี ค่าบวนเงิน(สกลเงินธุรกรรม) ภาษิ•วัก ณ ฟ้ค่าย ค่าบวนเงินฟ้ปาระ สกล เงิน จำนวนเงินท๋ัปาระ (บาท)

13,460.60 -13,460.60 บาท -13,460.60
70131: 13,460.60 13,460.60 บาท 13,460.60

ผู"จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ํ /  / วัน'ศ่ /  /



^ๆ*-^ .*-,' , - -'

ใบสำค ัญด ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร หน้า 11 
18/10/2018 

21:33:10

■ ฮ่อ บริษัท แอดวานซ'''เวร'เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (220442) 
หมายเลขบัญป็ 
ดำอธิบายสที่ดรายวัน 
เลขที่รายการรับเงิน:

หมายเลขใบสำคัญ: 
วันทีใบสำคัญ: 

หมายเลขใบแจ้งหน้ี:

62206?10002
12/10/2018

62206?70002
บัญป็ ปึอบัญ'ธ กองVIบ หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเฐบ บุคลากร ร เคราะฬ เดบิด เครดิต

51300000005 ค่าบริการสิอสารและโทรคมนาคม;!!!บ 70704 10200600 90000 92000000 10200600 87781555 34,882.00
ค่าอธิบายรายการ ะ (เบิกค่าฐบเดอริเบ็ดเพ่ือเฟ้อมค่อฃ์อ]^ลฯ ประจำเสือน ก.ย.61)ค่าบริการดิบเดอริเบ็ด

20102000002 เจำหน้ี - หน่วยงาบเอกชน 70704 10200600 90000 92000000 10200600 1(781555 34,882.00
ค่าอธิบายรายการ : 62206880002,220442,,

70๒1 : 34,882.00 34,882.00

ผู้จัดฬา ผู้ตรวจสอบ

วันที่ /  / วันที ่̂ ^ แ



ใบสำค ัญต ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร

ป็อ เง ิน ทดรองจ ่าย  ศ ูนย ์ประสานงานก^งเทพฯ มหารทยาล ัยพ ะเยา (289 035)
หมายเลขบ ัญ ป ็ 
ดำอธ ิบายสม ุดรายว ัน  
เลขที่รายการรับเงิน:

หน้า 3
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 621001*10008
วันทีใบสำคัญ: 10/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 62100?50004
คัญป ป่อคัญป กองV)น หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะคั เดบิด เครคัด

51300000003 ค่าไปรษณีย์และโทรเลข 20200 10100000 102010100 622200008 11 10100300 104.00

ค่าอธิบายรายการ : ค่าไปรษณีย์และโทรเลข

20102000005 เจ่าหน้ี - หน่วยงาบ ( คณะ,กอง,โครงการ) 20200 10100000 102010100 622200008 11 10100300 104.00

ค่าอธิบายรายการ : 62100850004,289035,,

10131 : 104.00 104.00

ราฆ;)ะเอ ียดการปาระเง ิน

วันท่ี วับท่ีครบค่าหนด ใบสำคัญ หมายเลขใบแจ่งหน้ี จำนวนเงิน(สโเลเงินอุรกรรม) ภาษี'คัก ณ ท่ีจำย จำนวนเงินท่ีปาระสมุลเงิน จำบวบเงินท่ีปาระ (บาท)
22/10/2018 22/10/2018 6291/01540 10400 -104.00 บาท -104.00

70๒1: 104.00 104.00 บาท 104.00

ผ ู้จ ัดท ่า ผ ู้ตรวจสอบ

วัน'ที่ /  / ว ันท ี1 / แ



ป่อ บ ร ิษ ัท  ไป รษ ณ ีย ์ไท ย  จำก ัด (210006)
หม ายเลขบ ัญ ป ็ 
คำอธ ิบายสม ุดรายว ัน  
เลขที่รายการรับเงิน:

ใบสำค ัญด ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร หน์า 2
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 621001*10007
วันทีใบสำคัญ: 10/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน: 621001*130006
บ้ญปึ ปีอบัญปึ กองV)บ หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร 1เคราะฬ เดบิต เครสืต

51300000003 คำไปรษณีย์และโทรเลข 20200 10100000 102010100 622200008 11 10100300 30,984.00
คำอธิบายรายการ : คำไปรษณีย์และโทรเลข เสือบกันยายน 61

20102000001 เจำหปั - หปวยงานภาครัฐ 20200 10100000 102010100 622200008 11 10100300 30,984.00
คำอธิบายรายการ : 62100?ธ0006,210006,,

10131 : 30,98400 30,984.00

ผู้จัด!ล่า ผ ู้ตรวจสอบ

วันท ี่1 / ^ ^ / ว ันท ี่ /  /



ใบสำค ัญต ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร

ป็อ นางสาวน ิภาพร ต ัน เคร ือ  (292 083)
หมายเลนบ ัญ ป ็ 
คำอธ ิบายสบ ุ้ดรายว ัน 
เลขที่รายการรับเงิน:

หน์า 10
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 62203810002
วันทืใบสำคัญ: 11/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 62203850004
คัญน้ี ป่อคัญข็เ กองV)บ หน่วยงาบ แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร ใเคราะคั เด!!ต เครคํด

51300000003 คำไปรษกํเย'และโทรเลข 20200 10200300 102010203 622200008 12 2,302.00
คำอธิบายรายการ ะ ค่าไปรษณีปและโทรเลข

20102000003 เคำหน้ี - บุคลากร ม.พะเยา 20200 10200300 102010203 622200008 12 2,302.00
คำอธิบายรายการ ะ 62203850004,292083,,

70๒1 : 2,302.00 2,302.00

ราฆละเอียดการช!าระเงิน
วับท่ี วับท่ีครบกำหนด ใบสำคัญ หมายเลขใบแคํ'งหน้ี คำบวนเงิน(สโ!ลเงินธุรกรรม) ภาษีคัก ณ ท่ีคำย คำนวนเงิบา/เปาระ สโ!ลเงิน คำนวนเงินท่ีชำระ (บาท)

18/10/2018 18/10/2018 628พ)1485 2,302.00 -2,302.00 บาท -2,302.00
70๒1: 2,302.00 2 ,302.00  บาท 2,302.00

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ี่ /  / รน ท  /  /



ใบสำค ัญต ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร

'ฮ่อ นายรท ูรย ์ ตสุดกำ (290 871 )
ห ม าย เล ขบ ัญ ฮ ่
ค ่าอธ ิบายสม ุดรายว ัน
เลขที่รายกไรรับเงิน:

หน์า 5
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 621011*10001
วันทืใบสำคัญ: 10/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 62101?70002
บัญชํ ฮ่อฟ้ญชํ กองV)บ หน่วยงาบ แผนงาบ โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร ร เคราะฟั เดบิด เครดิต

51 300000004 ค่าโทรสัพทํและโทรสาร 20200 10100100 102010100 622200002 12 10100100 1,290.42

ค่าอธิบายรายการ ะ เปกค่าโทรสัพ'ทํเคส่อนท่ีประจำเดิอบสิงหาคม 2561 ของ ผู้ชํวยอธิการบดิ 1ทุรป ตสุดกำ

20102000003 เจาหน - มุดลากร ม.พะเยา 20200 10100100 102010100 622200002 12 10100100 1,290.42
ค่าอธิบายรายการ : 62101960002,290871,,

จัอเลเ : 1,29042 1,29042

ราฆ;)ะเอ ียดการร}าระเง ิน

วันท่ึ วันท่ีครบกำหนด ใบสำสัญ หมายเลขใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน(สโ]ลเงินธุรกรรม) ภาษีฟัก ณ ท่ีจ่าย จำนวนเงินท่ีชำระ สโ)ลเงิน จำนวนเงินทีชำระ (บาท)
18/10/2018 18/10/2018 62^01490 1,290.42 -1,290.42 บาท -1,290.42

วัอเลเ: 1,290.42 1,290.42 บาท 1,290.42

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ัน ท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /



ส ่อ  นางณ ัฐธ ิดา ชาวน ่าน  (290263)
หม ายเลขบ ัณ ส ่
ด ่าอธ ิบายส![ดราย1'น
เลขที่รายการรับเงิน:

ใบสำค ัญดงหน ี้-ส ่วนงานบริหาร หน่า 6
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 621031*10002
วันทืใบสำคัญ: 10/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 62103860001
ปัญป็ ส่อปัญปึ กองV)น หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะ'คั เดบด เครอีด

51300000004 ค่าโทรคัพท์และโทรสาร 20200 10100300 102010100 622200005 12 10100300 1,067.86
ค่าอธิบายรายการ ะ ค่าโทรคัพฬ ส.ค 61

20102000003 เจ''-าหน้ี - นคลากร ม.พะเยา 20200 10100300 102010100 622200005 12 10100300 1,067.86
ค่าอธิบายรายการ : 62103860001,290263,,

70๒1 ะ 1,06786 1,067.86

รายอะเอ ียด?าารน ่าระเงิน

วันท่ี วันท่ีครบกำหนด ใบสำคัญ หมายเลขใบแจ้งหน้ี จำนวนเงิน(สโ!ลเงินธุรกรรม) ภาษี'คัก ณ ท่ีจ่าย จำนวนเงินท่ีน่าระ สฦลเงิน จำนวนเงินท่ีน่าระ (บาท)
22/10/2018 22/10/2018 6283/01541 1,067.86 -1,067.86 บาท -1,067.86

70๒1: 1,067.86 1,067.86 บาท 1,067.86

ผ ู้จ ัดฟา ผ ู้ตรวจสอบ

ว ัน ท ี่ /  / ว ันท ี่̂ ^ แ



ใบสำค ัญด ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร

ป็อ ดร.สมบ ุรณ ์ ฟ ูเต ็ม วงผ ู้ (290974)
หมายเลขบ'ญรี!
ดำอฮบายสม ัตรายว ัน 
เลขที่ร!ยการรับเงิน:

หน์า 8
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 62110710003
วันทืใบสำคัญ: 12/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 62110760003
คัญป รีเอบิ'ญรี! กองV)น หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร งิเคราะคั เดบิต เครอีต

51300000004 ดำโทรสัพท่และโทรสาร 20200 10101000 102010100 622200002 12 10101000 864.56
ดำอธิบายรายการ ะ ดำโทรสัพท่และโทรสาร

20102000003 เจ"าหท่ี - บุคลากร ม.พะเยา 20200 10101000 102010100 622200002 12 10101000 864.56
ดำอธิบายรายการ : 62110?ธ0003,290974,,

70131 : 864.56 864.56

ราย;)ะเอ ียดการปาระเง ิน

วันฟู วันฟูครบกำหนด ใบสำสัญ หมายเลขใบแจ"งหธั จำนวนเงิน(สฤลเงินธุรกรรม) ภาษี'คัก ณ ฟูจ่าย จำนวนเงินฟูปาระ สฦลเงิน จำนวนเงินท่ีปาระ (บาท)
22/10/2018 22/10/2018 62ผ01542 864.56 -864.56 บาท -864.56

70๒1: 864.56 864.56 บาท 864.56

ผ ู้จ ัดท ่า ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /



ใ บ ส ำ ค ัญ ต ั้ง ห น ี้- ส ่ว น ง า น บ ร ิห า ร

ที่อ นางสาวอริยา เผ ่า เคร ื่อ ง (291202)
หมายเลขบ ้'ญ !!
ค่าอธิบายสม"ดรายวัน 
เลขที่รายการรับเงิน:

หน์า 13
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 622121*10005
วันทืใบสำคัญ: 16/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 622121*610004
ปัญธิ ป็อปัญปึ กองV)น หน่วยงาบ แผนงาบ โครงการ ประเภทเ3บ บุคลากร ไเคราะฬ เดบด เครดิต

51300000004 ค่าโทรคัพท่และโทรสาร 20200 10201200 102010212 622200002 12 10201200 1200 723.32
ค่าอธิบายรายการ ะ ค่าโทรสัพท่และโทรสาร เสือบฝ็งหาคม 2561

20102000003 เจ้าหน้ี - บุคลากร ม.พะเยา 20200 10201200 102010212 622200002 12 10201200 1200 723.32
ค่าอธิบายรายการ : 62212?60004,291202,,

70131 ะ 723.32 723.32

ผู้จัดท่า ผู้ตรวจสอบ

วันที่ /  / วันที่ /  /



ใ บ ส ำ ค ัญ ด ํ่ง ห น ี้- ส ่ว น ง า น บ ร ิห า ร

ขีเอ นายฟ้ย รฟ ้ยศรี (290210)
หม ายเลขบ ัญ ป ็ 
คำอธ ิบายสม ุดรายว ัน  
เลขที่รายการรับเงิน:

หนา 12
18/10/2018

21:33:10

หมายเลขใบสำคัญ: 622121*10004
วันทีใบสำคัญ: 16/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 622121^0003
ฟ้ญป็ ท่ีอป๋ญปึ กองV]บ หน่วยงาบ แผนงาบ โครงการ ประเภทเปีน บุคลากร รเคราะฬ เดบิด เครดิต

51300000004 ค่าโทรสัพ'ทํและโทรสาร 20200 10201200 102010212 622200002 12 10201200 1200 640.00
ค่าอธิบายรายการ ะ ค่าโทรสัพทํและโทรสาร เสือนสิงหาคม 2561

20102000003 เจัาหน้ี - มุดลากร ม.พะเยา 20200 10201200 102010212 622200002 12 10201200 1200 640.00
ค่าอธิบายรายการ : 62212960003,290210,,

70๒1 : 640.00 640.00

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ัน ท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /



หน้า 1 
18/10/2018 

21:39:56
หมายเลขสมดรายวัน: 8252331

หมายเลขใบสำคัญ: 6133/01730
วันทืใบสำคัญ: 30/9/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี:
ปัญรีเ รีเอปัญช้ กองทบ หบ่ายงาบ แผนงาบ โครงการ ประเภทเรบ อุคลากร ร เคราะฟ่ เดบิด เครสิต

10108000004 รายได้ค้างริบส ์น  ๆ 70704 10100600 90000 92861021 
คำอธิบายรายการ ะ ปับศกปัญรี!คำใช้จ่ายด้างจ่าย
(โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผสิดและการบริหารธุรกิจอุดสาหกรรมแปรรูปพ่ิบท่ีจังหวัดแพร่และน่าน งวดพ่ิ 2)

558,000.00

51403000001 คำใช้จ่ายใบโครงการรจัยและบริการรขาการ 70704 10100600 90000 92861021 
คำอธิบายรายการ : ปันศกบัญช้คำใช้จ่ายค้างจ่าย
(โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผสิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปพ่ินพ่ิจังหวัดแพร่และน่าน งวดศ่ 2)

558,000.00

20105030003 คำสาธารญปโภคด้างจ่าย 70704 10100600 90000 92861021 
คำอธิบายรายการ ะ ปับศกปัญช้คำใช้จ่ายค้างจ่าย
(โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผสิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปพ่ินพ่ิจังหวัดแพร่และน่าน งวดท่ึ 2)

558,000.00

40200000002 รายได้จากโครงการริจัยและบริการรชาการ 70704 10100600 90000 92861021 
คำอธิบายรายการ : ปับศกปัญปึคำใช้จ่ายค้างจ่าย
(โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผสิตและการบริหารธุรกิจอุดสาหกรรมแปรรูปพ่ิบพ่ิจังหวัดแพร่และน่าน งวดพ่ิ 2)

558,000.00

วัเวเลเ : 1,116,00000 1,116,000.00

ใ บ ส ำ ค ัญ ท ั่ว ไ ป  ป  2 5 6 1

ฒ่เ!1™เฒ ■ย?* 3 1

ช้อ
หมายเลขบัญช้
คำอธิบายสมิตรายวัน บันศกบัญช้คำใช้จ ่ายค้างจ่าย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผสิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปพี้นศ่จังหวัดแพร่และบ่
เลขน้ีรายการรับเงิน:

ผู้จัดท่าและบัน'ศกบัญช้ ฝ่ายบัญช้ - ผู้ตรวจสอบ

วันศ /  / วันศ 1แ



0 0 *
" -  ะ5"8' ะ ^ ^

ใบสำค ัญ ต ั้งหน ี้-ส ่วนงานบริหาร หน้า 1 
18/10/2018 

21:39:12

หม ายเลขบ ัญ ท ี 
คำอธ ิบายสบ ุ่ดรายว ัน  
เลขที่รายการรับเงิน:

รศ.ดร.เง ฺภกร พ งศ บ างโพ ธ ิ๋ (291079)
หมายเลขใบสำคัญ: 

วันทีใบสำคัญ: 
หมายเลขใบแจ้งหนี้:

62100?10016 
17/10/2018 

621001*120033
ปัญป็ ปึอปัญป็ กองV)น หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภท เงน บุคลากร รเคราะV? เดบิด เครค่ต

51300000004 ค่าโทรคัพฬและโทรสาร 20200 10100000 102010100 624102164 12 10101000 1,400.00
ค่าอธิบายรายการ : ค่าโทรสัพฬ

51300000004 ค่าโทรคัพท์และโทรสาร 20200 10100000 102010100 624102164 12 10101000 1,701.93
ค่าอธิบายรายการ ะ ค่าโทรคัพท์ ๙เอนกรกฎาคม 61

20102000003 เจ้าหน้ี - บุคลากร ม.พะเยา 20200 10100000 102010100 624102164 12 10101000 3,101.93
ค่าอธิบายรายการ : 62100960033,291079,,

70๒1 ะ 3,101.93 3,101.93

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /



หนา 1 
18/10/2018 

21:39:23

— —*- - : ■1. ^

ใ บ ส ำ ค ัญ ต ํ่ง ห น ี้- ด ณ ะ ร ห ย า ศ า ส ต ร ์- ! ! !  2 5 6 2

ฟ้อ รศ .ปร ียาน ันท ์ แ ส น โภ ช น ์ (2 90 525 )
หม ายเลขบ ัญ ฟ ้
ด ่าอธ ิบายสบ ุดรายว ัน
เลขท่ีรายการรับเงิน:

บัญป็ ฟ้อปัญป็ กองV ] น หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเรบ บุคลากร ใ เคราะฬ เดบิด เครสืต

51300000004 ด่าโทรสัพฬและโทรสาร 20200 10200200 102010202 622200002 12 1,389.00
ด่าอธิบายรายการ : ด่าโทรสัพท์และโทรสาร(เสือบก.ย.61)

20102000003 เจ้าหป้ - นคลากร ม.พะเยา 20200 10200200 102010202 622200002 12 1,389.00
ด่าอธิบายรายการ ะ 62202860002,290525,,

7 0 1 3 1  ะ 1,389.00 1,389.00

หมายเลขใบสำคัญ: 622021*10001
วันทเบสำคัญ: 17/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 622021*150002

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ัน ท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /





กำหนดฟวง 
ตาวาง กำทนคว}วงฟิยต์
ฐฺวกววมุบัญสิแยกปวะเภท มัญสิแยกปวะเภท 2 0 1 0 2 0 3 0 0 1 3
กาวก}มรายกาใฐฺรกรวมุ วิ!ย้อนท}ง ใช
มุทารทยา}ย*!ะเยา

รายการธ ฺรกรรม ุบ ้ญ ส ิแยกประเภท

รนวิ! ใบ!เาค่ญ นิวิ! ค่าอ3บายวายกาว
บัญสิแยกปวะเภท ะ 20102030013 
1 5 /8 /2 0 1 8  6 1 ^ 2 5 3 1 7 0 7 0 4

สิอบัญสิ ะ เจ่าหนีวอจ่าย - ค่ามัดจ่า}นวิ!า
1 0 1 0 0 6 0 0  9 0 0 0 0  9 1 5 0 0 0 0 0 8 0 8 5 4 5 6 บันทิกกาวรบเรนของรานจ่าหน่าย}นค่าทิวะ2ก ของร,นวิ! 15/0ร/61

บัญสิแยกปวะเภท: 2 0 1 0 2 0 3 0 0 1 3

ผอววมุนฺตค่าย

18/ 10/2018
21:44:20

จ่านวนเรน!!กุ!แรนส์ารอ
ฒๅเแรน จ่ไนวนอกุ91รน 1จ่านานเรน ^ ^ ^ ^ ^ ^ งุ

บาท -3 ,0 0 0 .0 0  3 ,0 0 0 .0 0
0^00

:3,000.00^ ^ ^ ^ ^ 3,000.00
0.00

:3,000.00 
^ ^ ^ 3 ,0 0 0 .0 0



หมายเลขสมดรายวัน: 8242040
หมายเลขใบสำคัญ: 61^2531

วันทืใบสำคัญ: 15/8/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี:

หน้า 1

1 8 / 1 0 / 2 0 1 8

2 1 : 1 2 : 1 4

ปัญป็ ป็อปัญป็ กองVIน หน่วยงาบ แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร ใเคราะฬ เดบิด เครฟ้ด

10102090243 ธ.''เทยพาณิชย์-ออมท?พะ! 70704 10100600 24,197.00
(ร้านขายของท่ีระสิก) เลขที่ 891-2-29545-6 ค่ๅฐ{บายรายการ : ปันฟ้กการ?บเงินของร้านจำหน่ายสิบค้าท่ีระสิก ของ?'นท่ี 15/08/61

20102030013 เจ้าหนรอจำย - ค้'าปัดจำสินค้า 70704 10100600 90000 91500000 5085456 3,000.00
ค่าอ*บายรายการ : ปับฟ้กการ?บเงินของร้านจำหน่ายสิบค้าท่ีระสิก ทอง?'นท่ี 15/08/61

40901000001 รายไค้จำกการขายสินค้า 70704 10100600 90000 91500000 5085456 20,687.00
ค่าอ*บายรายการ : ปับฟ้กการ?บเงินของร้านจำหน่ายสิบค้าท่ีระสิก ทอง?'นท่ี 15/08/61

40902000004 รายไค้จำกการ?บฝากขาย 70704 10100600 90000 91500000 5035456 510.00
ค่าอ*บายรายการ : ปันค้กการ?บเงินทองร้านจำหน่ายสิบค้าท่ีระสิก ของ?'นท่ี 15/08/61

70131 : 24,197.00 24,197.00

ใ บ ส ำ ค ัญ ร ับ เง ิน ป ร ะ จ ำ ! !  2 5 6 1

ที่อ
หมายเลขบ ัญ บ ั
ค ่าอธ ิบายสน ี้ดรายว ัน  บ ันฟ ้กการร ับ เง ินของร ้านจ ่าหน ่ายส ินค ้าท ี่ระส ิก  ของว ัน ท ี่ 15 /08 /61
เลขที่รายการรับเงิน:

ผ ู้จ ัดค ้า ผ ู้ตรวจสอบ ผ ู้ตรวจสอบและบ ันท ี่กบ ัญ ข ิเ

ว ันท ี่ /  / ว ันท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /





กำหนดใ}วง 
คาวาง ฟ ิล ด ์ก ำ ห น ด ใ } ว ง
ธฺวกรวมบัญ■ธแยกประเภท 
ธรกรรมบัญฟ้แยกประเภท 
การกวับวายกาวธุวกรรม 
มหาไทยาวัยพะเยา

รายการธ ฺรกรรมบ ัญ ซแยกประเภท

บัญธแยกประเภท 
วันท้
ท้ยัอนหวัง

2 0 1 0 5 0 3 0 0 0 5
"3 0 /9 /20 1 8"
ใฟ้

ว ัน ท ้ใ บ ป ้า ท ้ญ ม ิท ้
บัญธแยกประเภท ะ 2 0 1 0 5 0 3 0 0 0 5  ธ่อบัญซ ะ วัสดุท้างอ่าย
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 5 7 7 7 0 7 0 4 1 0 1 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 9 47 5 8 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 * 7 8 7 2 0 4
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 3 7 0 1 6 6 7 7 0 7 0 4 1 0 1 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 9 47 5 8 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 * 7 8 7 2 0 4
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 ช7 0 1 6 6 8 7 0 7 0 4 1 0 1 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 9 47 5 8 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 * 7 8 7 2 0 4
3 0 /9 /2 0 1 8 6 1 ป7 0 1 7 3 6 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 2 1 0 3 0 0 9  12
บัญฟ้แยกประเภท: 2 0 1 0 5 0 3 0 0 0 5

ผลรวมสฺดท้าย

18/10/2018
21:43:31

ดำอ?บายวายกาว สกลเไน อ่านวนสกลเไน
อ่านวนเไนสกุลเไนป้าวอ 

อ่านวนเไน ง

บันท้กบัญธค่าใใ(อ่ายท้างอ่าย ตามเอกสาว 6 1 1 0 6 8 1 1 5 9 0 บาท -6 1 ,0 9 1 .0 0 6 1 ,0 9 1 .0 0
บันท้กบัญั'ธค่าใ■ธอ่ายท้างอ่าย ค่าวัสด คามเอกสาว 6 11 0 6 8 1 1 6 0 7 บาท -4 6 ,0 0 0 .0 0 4 6 ,0 0 0 .0 0
บันท้กบัญ^ค่าใใ}อ่ายท้างอ่าย ค่าวัสด ดามเอกสาว 6 1 1 0 6 8 1 1 6 0 8 บาท -3 3 ,4 1 2 .0 0 3 3 ,4 1 2 .0 0
บันท้กบัญ^ค่าใอ่เอ่ายท้างอ่าย (ค่านามนเฟ้อเพวัง เท้อน ก.ย.61) ตามเอกลาว 621 04 81 00 01 บาท -3 2 ,7 6 0 .0 0 3 2 ,7 6 0 .0 0

0 .0 0
1 7 3 ,2 63 .00
1 7 3 ,2 63 .00

0 0 0  1 7 3 .2 3 3 0 0
173 ,2 63 .00



8250834 
61^01577 

30/9/2018

หน ้า) *
1 8 / 1 0 / 2 0 1 8

2 1 : 1 8 : 4 0

บัญร่เ ฮ่อบัญปึ กองV)น หนวยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเ3น บุคลากร รเคราะฟ่ เดบิต เครดิต

10107000001 วัสดคงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 
ค้าอธิบายรายการ : บันทึกบัญ'ป็คำใช้จ่ายค้างจ่าย ดามเอกสาร 61106911590

10200200 เจ่า-ธ7204 61,091.00

20105030005 วัสดค้างจ่าย 70704 10100600 90000 94758001 
คำอธิบายรายการ ะ บันทึกบัญช้คำใช้จ่ายค้างจ่าย ดามเอกสาร 61106911590

10200200 เจ่า-ธ7204 61,091.00

า-อเลเ ะ 61,091.00 61,091.00

ใ บ ส ำ ค ัญ ท ั่ว 'ไ ป  ป  2 5 6 1

'ฮ่อ
หมายเลขบัญฮ่
คำอธ ิบายสม ุ่ดรายว ัน  บ ันท ึกบ ัญ ฮ ่คำใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย  ดาม เอกสาร 61106^11590 
เลขที่รายการรับเงิน:

หมายเลขสมุดรายวัน: 
หมายเลขใบสำคัญ: 

วันทีใบสำคัญ: 
หมายเลขใบแจ้งหนี้:

ผ ู้จ ัด ทำและบ ันท ึกบ ัญ ฮ ่ ฝ ่ายบ ัญ ฮ ่ - ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ึ /  / ว ันท ึ /  /



ใ บ ส ำ ค ัญ ด ั้ง ห น ี้- ก อ ง ค ล ัง - ! ! !  2 5 6 1

ฟ้อ
หมายเลขบัญฟ  ้
ค่าอธิบายสบุ้ดรายวัน 
เลขที่รายการรับเงิน:

ร ้าน10เท่ ธ เล ็ก ท รอ น ิก ส ํ (230853)

หนา โ
18/10/2018

21:20:54

หมายเลขใบสำคัญ: 61106711590
วันทืใบสำคัญ: 6/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 61106700143
ป'ญฟ้ ฟ้อบ้ญฟ้ กองVเน หน่วยงาบ แผนงาน โครงการ ประเภทเวัน บุคลากร วัเคราะฬ เดบิด เดรฟ้ด

10107000001 วัส*)คงเหลือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 40.00
ค่าอธิบายรายการ ะ ฟองอ ขนาด 1 งัว

10107000001 วัส*)คงเหลือ

10107000001 วัส*)ดงเหลือ

70704
ค่าอธิบายรายการ

10100600 90000
ะ ท่องอ เกลืยวนอก ขนาด 1 งัว

94758001 10200200 10-87204 40.00

70704 10100600 90000 94758001
ค่าอธิบายรายการ ะ ท่อ ขนาด 1 งัว ยาว 4 เมตร

10200200 1(787204 65.00

10107000001 วัส*)คงเหลือ

10107000001 วัส*)คงเหลือ

70704
ค่าอธิบายรายการ

10100600 90000
ะ โมดูล 50 แเ0โ0

94758001 10200200 1(787204 65.00

70704 10100600 90000 94758001
ค่าอธิบายรายการ ะ เฟ้นต์เขอร้วัดความเข้มของแสง ร่น (77-302

10200200 1(767204 80.00

10107000001 วัส*)คงเหลือ

10107000001 วัส*)คงเหลือ

70704
ค่าอธิบายรายการ

10100600 90000
: เซนเซอร่เสิยง ร่น 1(7-037

94758001 10200200 1(767204 95.00

70704
ค่าอธิบายรายการ

10100600 90000
: เซนเซอร่วัดความฟ้นในลืน

94758001 10200200 1(787204 95.00

10107000001 วัส*)คงเหลือ

10107000001 ว ัส*)คงเหลือ

70704
ค่าอธิบายรายการ

10100600 
: Vเตวาวส์ว

90000 94758001 10200200 1(787204 100.00

70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 140.00

ค่าอธิบายรายการ : ข้อต่อตรงเกลืยวบอก ขนาด 1 งัว



!

ป็อ ร้าน!(ะแ เแ ส ์กทรอนิกส์ (230853)
หมายเลขบัญป็ 
คำอธิบายสรเดรายวัน 
เลขที่รายการรับเงิน:

ใ บ ส ำ ค ัญ ต ั้ง ห น ี้- ก อ ง ค ล ัง - ! !  2 5 6 1 หน้า 2
18/10/2018

21:20:54

หมายเลขใบสำคัญ: 611061*11590

วันทีใบสำคัญ: 6/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 611061*00143

ป๋ญปึ ท่ีอนิญ'ธ กองV)บ หน่วยงาน แผนงาบ โครงการ ประเภทเธิน บุคลากร ไเคราะฟ่ 1ดบิด เครค่ด

10107000001 วัสฤคงเหลีอ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 165.00
ค่าอธิบายรายการ ะ เชนเชอร้วัดความสว่างของแสง ร่น 67-49

10107000001 วัสอุดงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 190.00
ค่าอธิบายรายการ ะ สายแพ วัมเปอร้ 40 เส์น แบบผู้-ผู้ ยาว 30 0๓

10107000001 วัสอุคงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(167204 190 00
ค่าอธิบายรายการ ะ สายแพ วัมเปอร' 40 เส์น แบบเปีย-เปีย ยาว 30 0๓

10107000001 ว ั ส อ ุ ค ง เ ห ส ื อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(767204 190.00
ค่าอธิบายรายการ : สายแพ วัมเปอร' 40 เส์น แบบผู้-เปีย ยาว 30 0๓

10107000001 วัสฤคงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 215.00
ค่าอธิบายรายการ ะ โมดูลวัดอุณหภูมิและความฟ้บ ร่น 01-1722

10107000001 วัสอุดงเหสิอ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 220.00
ค่าอธิบายรายการ : 140 [ว05 1น๓ เว พแ■ อ ๒1 ผเชา 8 เ*

10107000001 วัสฤคงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 270.00
ค่าอธิบายรายการ : อาดูโน่ ยูโป พร้อมสาย ช58

10107000001 วัสอุคงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 360.00
ค่าอธิบายรายการ : แท่งอดสนาม

10107000001 ว ัสอ ุคงเหส ิอ  70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 400 00

ค่าอธิบายรายการ : 5 0  03โเว่ ส่น้'อ เ(เท9ร1:0ท ร่น 32 6 8



ใ บ ส ำ ค ัญ ด ั้ง ห น ี้- ก อ ง ค ล ัง - ! ! !  2 5 6 1

ทีอ ร ้าน!(3เท่ ฐ เล ็ก ท รอ ฉ ก ส ํ (230853)
หมายเลขบ ัญ ท ี
ค ่าอธ ิบายสน ี้ดรายว ัน
เลขที่รายการรับเงิน:

หน์า 3
18/10/2018

21:20:54

หมายเลขใบสิ!กัญ: 611061*11590

วันทีใบสำกัญ: 6/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 611061*00143

บ้ญป็ ป็อบัญ,ปี กองV)น หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะฬ เดบด เครค่ด

10107000001 วัสด!คงเหล้อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 400.00
ค่าอธิบายรายการ : เข็มขัดรัดท่อ ขนาด 1 นิว

10107000001 วัสด]คงเหล้อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 500.00
ค่าอธิบายรายการ ะ อาดฺเโน่ เมกำ พร้อมสาย ชร8

10107000001 วัสด]คงเหล้อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 550.00
ค่าอธิบายรายการ ะ /เโอ!น!ทอ ร0๒โ 0 าลโอ)'อโ ร!ข่อ!อ! แเว0 เชอเอโ

10107000001 วัสด]คงเหล้อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(767204 600.00
ค่าอธิบายรายการ : แคล้มรัดท่อ

10107000001 วัสด]คงเหล้อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 760.00
ค่าอธิบายรายการ : ข้อต่อตรง ? ?  ออกกรอ{อโ ขนาด 1.6 กา๓  ยาว 20 ๓ กา

10107000001 วัสด!คงเหล้อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(767204 950 00
ค่าอธิบายรายการ : แผงโขลาเซลล์ ขนาด 5\/ 2พ

10107000001 วัสด!คงเหล้อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(767204 1,100.00
ค่าอธิบายรายการ : สายยางล้าหรับปัมแบบ 0อโ!51ล!):!อ ชนิด ผอโ!าเ'6ก6 ขนาด 1.6 X 4.8 กาทา

10107000001 วัสด]คงเหล้อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(767204 1,100.00
ค่าอธิบายรายการ : สายยางล้าหรับฟ้มแบบ [าอก'ร!อเชอ ชนิด ผอโชโอกอ ขนาด 3.2 X 6.8 กาโก

10107000001 วัสด!คงเหล้อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 1,120.00

ค่าอธิบายรายการ : สายไฟอ่อน ขนาด 30 /\พ0  ยาว 250 เมดร



ใ บ ส ำ ค ัญ ต ั้ง ห น ี้- ก อ ง ด ล ัง - ! ! ]  2 5 6 1 หนา 4
18/10/2018

21:20:54
ป็อ
หมายเลขบัญป็ 
ค่าอธิบายสม!ดรายวัน 
เลขท่ีรายกๆ รรับเงิน:

ร้าน1014 ฐเส์กทรอนิกส์ (230853) หมายเลขใบสํ!กัญ: 
วันทืใบสำกัญ: 

หมายเลขใบแจ้งหน้ี:

611061*11590 
6/10/2018 

61106900143
บิ'ญฟ้ ฟ้อบ้ญฟ้ กองV)น หปวยงาบ แผนงาน โครงการ ประเภทเธิน บุคลากร รเคราะฬ เดบิต เครดิต

10107000001 รส*)คงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1X767204 1,150.00
ค่าอธิบายรายการ : เชนเชอ!ตรวจวับ•เน 9๓ 2.5 แบบเสเชอ! ไน 91453003

10107000001 รส*)คงเหล่อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 Xไ'87204 1,240.00
ค่าอธิบายรายการ : ช'อต่อตรง 99 ออกก6อ1อ|- ขนาด 3.9 ๓๓ ยาว 30 ๓๓

10107000001 รส*)คงเหล่อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1X187204 1,300.00
ค่าอธิบายรายการ : เฟ้อกไนล่อน ขนาด 8 มน.100 ม.

10107000001 รส*)คงเหล่อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1X787204 1,450 00
ค่าอธิบายรายการ ะ ฟ้อต่อแต่ละขนาด

10107000001 รส*)ดงเหล่อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1X767204 1,480.00
ค่าอธิบายรายการ : ท่อฟ้อต่อล่าห!บปัม [วอท่ร!อเชอ ขนาด 1.5 มม

10107000001 รส*)คงเหล่อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1X787204 1,500 00
ค่าอธิบายรายการ : 7ฒ6 ผ8-แอ1 ช๐•'ออ)

10107000001 รส*)คงเหล่อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1X787204 1,560 00
ค่าอธิบายรายการ : [4(3-137 0/15 56กรอโ (ค่๓๓อกเอ)

10107000001 รส*)คงเหล่อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1X787204 1,950.00
ค่าอธิบายรายการ : เชนเชอ!รดค่าชคา!บอนไดอกไชด' ไน 145-811

10107000001 รส*)คงเหล ่อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1X787204 2,450.00

ค่าอธิบายรายการ : เฟ ้นต'เชอ!รดป!มาณบาฝน



ใ บ ส ำ ค ัญ ต ั้ง ห น ี้- ก อ ง ด ล ัง - ! ! !  2 5 6 1 หน้าร
1 8 / 1 0 / 2 0 1 8

2 1 :2 0 : 5 4

ฟ้อ
หม ายเลขบ ัญ ป ็ 
คำอธิบายสม!ดรายวัน 
เลขที่รายการรับเงิน:

ร ้าน10เฯ ฐ เส ์ก ท ่รอ ฉ ก ส ์ (230 853 ) หมายเลขใบสำคัญ: 
วันทใบสำคัญ: 

หมายเลขใบแจ้งหนี้:

61106711590
6/10/2018

61106700143
บัญปึ ส่อบิ'ญร่? กองV)น หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเ3บ บุคลากร ร เคราะฬ เดบิด เครดิต

10107000001 วัสฤคงIหสิอ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(187204 2,580.00
ค่าอธิบายรายการ ะ เซนเชอร้'!โดความเร็วลม อุณภูมิ

10107000001 วัสค่ดงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(187204 2,800.00
ค่าอธิบายรายการ : สเดปเปอ'{มอเดอร้ นนาค 24 V

10107000001 วัสด้คงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(767204 2,900.00
ค่าอธิบายรายการ : ท่อยางไทย สายยางฟ้าเด้ง ขนาด 5/8 ยาว 30 เมตร

10107000001 วัสค่ดงเหสิอ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(767204 3,20000
ค่าอธิบายรายการ ะ แบตเดอร่ืแท่ง ขนาด 12 V 24/0-1 ร่น 0512-12

10107000001 วัสภูคงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 3,990 00
ค่าอธิบายรายการ ะ บุ้งพลาสติก ขนาด 2.5 X 50 เมตร

10107000001 ว ั ส ฤ ค ง เ ห ส ื อ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 4,181.00
ค่าอธิบายรายการ : พลาสติกใส 200 ไมครอน ขนาด 4 X 30 เมตร

70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(767204 4,560.00
ค่าอธิบายรายการ : บุ้ดโรสเลอร้บิม (ว6ท่5เล11เ0 และสายยาง 867 พร้อมมอเตอ'{กระแสด

70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 5,900.00
ค่าอธิบายรายการ : บุ้ดควบค่มสเดปเปอร้มอเดอร้ ขนาด 24 V

10107000001 ว ัลฤดงเหส ือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 6,900.00

ค่าอธิบายรายการ : บ ุ้ดโรสเลอร ้ป ๊ม (36ก่5เล11เ0 ขนาด 6 เาวแอโ รเแ00ท6 7 นช6

10107000001 วัสฤคงเหสือ

10107000001 วัสฤคงเหสือ



ใ บ ส ำ ค ัญ ต ํ่ง ห น ี้- ก อ ง ค ล ัง - ! ! !  2 5 6 1 หน้า ธิ*'
1 8 / 1 0 / 2 0 1 8

2 1 :2 0 : 5 4

ร้เอ ร ้าน !( ^  เแ ส ืก ท รอ น ิก ส ์ (230853)
ห ม ายเลขบ ัญ ป ็
ค ่าอ®บายสา[ดรายวัน
เลขที่รายการรับเงิน:

หมายเลขใบสำคัญ: 611061*11590
วันทีใบสำคัญ: 6/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 61106เ,00143
ปัณปึ ร็เอบัญร่! กองVIบ หน่วยงาบ แผนงาน โครงการ ประเภทเธิบ บุคลากร รเคราะฟ่ เดบด เครดิต

20102000004 เจ"าหบ้ี - บุคคลภายบอก 70704 10100600 90000 94758001 10200200 10187204 61,091.00
ค่าอธิบายรายการ : 61106900143,230853,,

7 0 1 3 1  : 61,091.00 61,091.00

ผ ู้จ ัดห ่า ผ ู้ตรวจสอบ

ว ัน ท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /



หน้า 2
18/10/2018

21:18:40
หมายเลขสมุดราขวัน: 8251945

หมายเลขใบสำคัญ: 61154)1667
วันท!บสำคัญ: 30/9/2018

หมายเลขใบแจ้งหนี้:
บัญช้ ฮ่อบัญปึ กองVIบ หน่วยงาบ แผนงาบ โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะฟ่ เดบิด เครคํด

10107000001 วัสฤคงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 
ค่าอธิบายรายการ : บันศกบัญช้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าวัสฤ ดามเอกสาร 61106811607

10200200 101372 04 46,000.00

20105030005 วัสดค้างจ่าย 70704 10100600 90000 94758001 
ค่าอธิบายรายการ : บันศกบัญศค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าวัสฤ ดามเอกสาร 61106811607

10200200 101372 04 46,000.00

10131 ะ 46,000.00 46,000.00

ใ บ ส ำ ค ัญ ท ั่ว 'ไ ป  เ!1 2 5 6 1

'ฮ่อ
ห ม าย เลขบ ัญ ฮ ่
คำอธ ิบายสม ุ่ดรายว ัน  บ ัน ท ึกบ ัญ ฮ ่คำใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย  คำวัสด ฺ ตามเอกสาร 61106^11607
เลขที่รายการรับเงิน:

ผ ู้จ ัด ทำและบ ันท ึกบ ัญ ฮ ่ ฝ ่ายบ ัญ ฮ ่ - ผ ู้ตรวจสอบ

ว ัน ท ึ /  / ว ันท ึ /  /



ใ บ ส ำ ค ัญ ด ํ่ง ห น ี้- ก อ ง ด ล ัง - ! !  2 5 6 1

ฟ้อ บริษัท ยูเนี่ยน ชายน ์ จำกัด (220047)
หมายเลขบัญฟ  ้
คำอธิบายส}[ดรายวัน 
เลขท่ีรายการรับเงิน:

หนำ 7
18/10/2018

21:20:54

หมายเลขใบสำคัญ: 611061*11607

วันทืใบสำคัญ: 10/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน: 61106000146

ปัญนํ ส่อปัญฟ้ กองV)น หน่วยงาบ แผนงาบ โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะฟั เดบิด เครกัด
10107000001 วัสดคงเหลิอ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 14787204 46,000.00

ค่าอธิบายรายการ ะ ฟ้อวัสฤรทยาศาสตร์ จำบวบ 19 รายการ (นส.อทิดยา ไชย')ฒํ)
20102000002 เจ้าหน้ี - หน่วยงาบเอกขน 70704 10100600 90000 94758001 10200200 14787204 46,000.00

ค่าอธิบายรายการ : 61106900146,220047,,
70๒1 ะ 46,000.00 46,000.00

รายสะเอ ียดการ”ป้าระเงิน

วันทิเ วันท่ีครบกำหนด ใบส่ากัญ หมายเลขใบแจ้งหน้ี จำนวนเงิน(สๆ ลเงินรุรกรรม) ภาษีฟัก ณ ท่ีจำย จำนวนเงินท่ีนำระ สโเลเงิน จำนวนเงินท่ีนำระ (บาท)
19/10/2018 19/10/2018 628น่01576 429.91 -429.91 บาท -429.91
19/10/2018 19/10/2018 629น่01576 45,570.09 -45,570.09 บาท -45,570.09

70๒1: 46,000.00 46,000.00 บาท 46,000.00

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ /  / วันที่ /  /



1

ใ บ ส ำ ค ัญ ท ั่ว 'ใ ป  11 2 5 6 1 หน้า 3
เ ^ ; ? * ^  ^ 18/10/2018

บั^^^'.-^^1’- 21:18:40
หมายเลขสมุดรายวัน: 8251946

ยเลยบ ัญ ช ้ หมายเลขใบสำคัญ: 617บั01668
□ บายสมิตรายวัน บ ันท ึกบ ัญ ช ้ด ่าใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย ด ่าว ัสฤ ตามเอกสาร 611061ว11608 วันทใบสำคัญ: 30/9/2018
เรายการรับผิน: หมายเลขใบแจ้งหนี้:

บัญริ! ริ!อบัญริ! กองV)น หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเธิน บุคลากร รเคราะฬ 1ดบิด เดรค่ด

10107000001 วัสฤคงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 ๓87204 33,412.00
ค'าอธิบายรายการ : บัน'สกบัญริ!ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าวัสฤ ตามเอกสาร 61106811608

20105030005 วัสฤคางจ่าย 70704 10100600 90000 94758001 10200200 ๓ 37204 33,412.00
ค่าอธิบายรายการ : บับท็กบัญริ!ค่าใร}จ่ายค้างจ่าย ค่าวัสฤ ตามเอกสาร 61106811608

70131 : 33,412.00 33,412.00

ผ ู้จ ัดทำและบ ันท ึกบ ัญ ป ็ ฝ่ายบ ัญป็ - ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /



{เอ บร ิษ ัท  ย ูเน ื่ยน ซายน ์ จำกัด (220047)
หมายเลขบ ัฌ ป ็ 
คำอธ ิบายสม ุดรายว ัน 
เลขที่รายการรับเงิน:

ใ บ ส ำ ค ัญ ด ํ่ง ห น ี้- ก อ ง ค ล ัง - ! ! !  2 5 6 1 หนา 8
18/10/2018

21:20:54

หมายเลขใบสำคัญ: 611061*11608
วันทีใบสำคัญ: 10/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 611061*00145
ปัญฟ้ ฟ้อบัญฟ้ กองVIบ หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเดราะษั เดบิด เครดิต

10107000001 วัสดคงเหสือ 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204 33,412.00
ค่าอธิบายรายการ : ฟ้อวัสดร ท ยาศาสดร' จำนวน 17 รายการ (นส.อฟ้ตยา ไชยใฒิ)

20102000002 เจ้าหน้ี - หน่วยงาบเอกชน 70704 10100600 90000 94758001 10200200 1(787204
ค่าอธิบายรายการ : 61106800145,220047,,

33,412.00

70๒1 : 33,412.00 33,412.00

ราย!!ะเอียดการ'ปาระ'เงน

วันท่ี วันท่ีครบกำหนด ใบสำคัญ หมายเลขใบแจ้งหน้ี จำนวนเงิน(สโเลเงินอุรกรรม) ภาษีฟ่เก ณ ท่ีจำย จำนวนเงินท่ีปาระ สฦลเงิน จำบวบเงินท่ีปาระ (บาท)
19/10/2018
19/10/2018

19/10/2018
19/10/2018

62ผ01575
6281/01575

312.26
33,099.74

-312.26 บาท 
-33,099.74 บาท

-312.26
-33,099.74

70๒1: 33,412.00 33,412.00 บาท 33,412.00

ผ ู้จ ัดท ่า ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันห ี่ /  / ว ันท ี่ ,แ



ใ บ ส ำ ค ัญ ท ั่ว ไ ป  ข  2 5 6 1

V

หน*4
18/10/2018

~ & ะ . ะ ^ . ,2??*'*"’'
21:18:40

ฟ้อ
หมายเลขบ ัญ ฟ ้

หมายเลขสมุดรายวัน: 8252442
หมายเลขใบสำคัญ: 61.̂ 01736

ค ่าอธ ิบายสม ่ดรายว ัน  บ ันท ึกบ ัญ ป ็ค ่าใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย  (ค ่าป ้าบ ัน เฟ ้อ เพล ิง เด ือน ก .ย .61) ตามเอกสาร 62104910001 วันท๊1บสำคัญ: 30/9/2018
เลขท ี่รายการร ับเง ิน: หมายเลขใบแจ้งหนี้:

บัญฟ้ ฟ้อบัญฟ้ กองV)บ หน่วยงาน แผนงาบ โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะฬ เดบิด เดรค่ต

51207000001 ค่าบัสด!เฟ้อเพลิงและหล่อลิน 20200 10100400 102010100 622103009 12 32,760.00
ค่าอธิบายรายการ : บันทึกบัญฟ้ค่าใช้จ่ายค่างจ่าย (ค่านามันเฟ้อเพลิง เดึอน ก.ย.61) ดามเอกสาร 62104910001

20105030005 บัสด)ค่างจ่าย 20200 10100400 102010100 622103009 12 32,760.00
ค่าอธิบายรายการ : บันทึกบัญฟ้ค่าใช้จ่ายค่างจ่าย (ค่านามันเฟ้อเพลิง เดอน ก.ย.61) ดามเอกสาร 62104910001

70131 : 32,760.00 32,760.00

ผ ู้จ ัดทำและบ ันท ึกบ ัญ ป ็ ฝ ่ายบ ัญป็ - ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ี่ /  / ว ันท ี่ ,เ ' 1เ



!

V

ฟ้อ ห้าง■ มุ่นส่วนจำกัด ว ันส ิ? เซอ ร ์ว ิส  (220029)
หมายเลขบ ัญ ป ็ 
คำอธ ิบายสม ุดรายว ัน  
เลขที่รายการรับเงิน:

ใ บ ส ำ ค ัญ ต ํ่ง ห น ี้- ก อ ง ค ล ัง - ! ]  2 5 6 1 หใฬ์9
18/10/2018

21:20:54

ทมายเลขใบสำคัญ: 621041*10001
วันทืใบสำคัญ: 17/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 621041*00001
ปัญฟ้ ฟ้อบัญฟ้ กองV)น หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร วิเคราะห้ เดบิด เครดิต

51207000001 คำวัสฤเฟ้อเพลิงและหล่อลื่น 20200 10100400 102010100 622103009 
คำอธิบายรายการ : คำนาฝันเฟ้อเพลิงรอบวันท่ี 26-30 กันยายน 2561

12 32,760.00

20102000002 เจำหน้ี - หน่วยงาบเอกชน 20200 10100400 102010100 
คำอธิบายรายการ ะ 62104900001,220029,,

622103009 12 32,760.00

วัอเลเ : 32,760.00 32,760.00

ผู้จัดทำ ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /





กำหนด'ปาง 
ตาวาง
ธุวกวรมงญปแยกงวะเภท 
ธุวกวามงญปแยกงวะเภท
กาวกวับวายกาวชุวกววม 
มหาไทยาวัยพะเยา

ฟิลด์
งญปแยกปวะเภท 
วันท
ท้ย้อนหวัง

วายกาวธฺรกรวมบัญว็เแยกประเภท

กำหนดปาง
2 0 1 0 5 0 3 0 0 0 1  
"30/9 /2 01 8" 
ใ ป

18/ 10/2018
21:43:49

จ่านานเไนอฤลเไนส์าวอ
วันท้ ใบสำท้ณ มํท้ คำอ8บายวายกาว อกลเไน จ่านานอกลเไน จ่านานเไน ง
งญป่แยกประเภท ะ 20105030001 ป่องญป : ค่าใฟ้จ่ายตอบแทนท้างจ่าย
30/9 /2 018 6 1 ^ 0 1 5 4 7 7 0 7 0 4 1 01 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 9 2 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 * 7 8 0 7 8 0 ปันท้กงญปึวายกาวค่าใฟ้จ่ายท้างจ่าย ตามเอก*เาว 6 2 1 0 6 8 1 0 0 1 6 บาท -9 ,1 0 0 .0 0 9 ,1 0 0 .0 0
30/9 /2 018 6 1 ^ 0 1 6 8 2 2 0 2 0 0 1 01 0 0 7 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 2 1 0 1 0 3 3 12 งนท้กงญัปค่าใป่จ่ายท้างจ่าย ค่าปฎงท้งานนอกเวลาท้ากาว เท้อน ก.ย.61 ดามเอก*เาว 6 21 07 81 00 01 บาท -7 ,9 0 0 .0 0 7 ,9 0 0 .0 0
30/9 /2 018 6 1 ^ 0 1 6 8 3 2 0 2 0 0 1 01 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2 2 1 0 1 0 3 3 12 1 0 1 0 0 3 0 0 งนท้กงญซค่าใป่จ่ายท้างจ่าย ค่าใฟ้จ่ายดุนย'ปวะอานงาน กทมเท้อนก.ย.6 1 ดามเอก*เาว 6 21 0 3 8 1 0 0 0 3 บาท -1 ,7 0 0 .0 0 1 ,7 0 0 .0 0
งญฟ้แยกปวะเภท: 201 05 03 00 01  0 .0 0

'1 8 ,7 0 0 0 0
1 8 ,7 0 0 .0 0

ผลวาม*เดท้าย 0 .0 0
^ 1 8 ,7 0 0 .0 0

1 8 ,7 0 0 .0 0



ใ บ ส ำ ค ัญ ท ั่ว ไ ป  ป  2 5 6 1  หน้า;
18/10/2018

21:12:38
หมาย!ลขสมุดรายวัน: 6249941

หมายเลขบ ัญ ฟ หมา^ ใบส์า! ญ: 61̂ 01547
ค่าอธิบายสม ัตรายวัน บ ันท ึกบ ัญ ป ็รายการค ่าใฟจ ่ายค ้างจ ่าย ตามเอกสาร 621 0 6 โ,!0016 วันทีใบสำคัญ: 30/9/2018
เลขทีรายการรับเงิน: หมายเลขใบแจ้งหนี:

บัญปึ ป็อบัญปึ กองV)บ หน่วยงาน แผนงาบ โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะฬ เดบิด เครดิต

51105000005 ค่าปฐบัตํงาบนอกเวลาทำการ 70704 10100600 90000 92500000 
ค่าอธิบายรายการ : บันทึกบัญป็รายการค่าใฟจ่ายค้างจ่าย ตามเอกสาร 62106910016

10100500 •47160780 9,100.00

20105030001 ค่าใฟจ่ายตอบแทนค้างจ่าย 70704 10100600 90000 92500000 
ค่าอธิบายรายการ : บันทึกบัญป็รายการค่าใฟจ่ายค้างจ่าย ดามเอกสาร 62106910016

10100500 14X60780 9,100.00

10131 : 9,100.00 9,100.00

ผ ู้ว ัดทำและบ ันท ึกบ ัญ ป ็ ฝ ่ายบ ัญฟ - ผ ู้ตรวจสอบ

วันท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /



หนา^
18/10/2018

21:13:49

ใ บ ส ำ ค ัญ ต ั้ง ห น ี้- ก อ ง ค ล ัง - ! ! !  2 5 6 2

ร็เอ นางสาวเนตรชนก ยศแก้ว (290467)
หมายเลขบัญชี!
คำอธิบายสม!ดรายก้น 
เลขท่ีรายการรับเงิน:

หมายเลขใบสำคัญ: 621061*10016
วันทีใบสำคัญ: 4/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 621061*6:0040
ป๋ญชํ ชํอบัญชํ กองV)บ หน่วยงาน แผนงาบ โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะคั เดบิด เครดิต

51105000005 คำปป็บ้ติงานนอกเวลาท่าการ 70704 10100600 90000 92500000 10100500 1(760780 9,100.00
คำอธิบายรายการ : เปีกเงินคำปฐฟ้ตงานบอกเวลาท่าการ (นส.เนตรชนก ยศแก้ว)

20102000003 เก้าหน้ี - บุคลากร ม.พะเยา 70704 10100600 90000 92500000 10100500 1(760780 9,100.00
คำอธิบายรายการ : 62106960040,290467,,

70๒1 ะ 9,100.00 9,100.00

รายละเล ียตการสำระเง ิน

ก้นท่ี ก้นท่ีครบก่าหบด ใบสำคัญ หมายเลขใบแก้งหนี้ จำนวนเงิน(สกลเงินธุรกรรม) ภาษี'คัก ณ ท่ีจำย จำนวนเงินท่ีชำระ สกลเงิน จำนวนเงินท่ีชำระ (บาท)
19/10/2018 19/10/2018 6291/01547 9,100.00 -9,100.00 บาท -9,100.00

70๒1: 9,100.00 9,100.00 บาห 9,100.00

ผ ู้จ ัดท ่า ผ ู้ตรวจสอบ

ก้นที่ /  / ก ้นที่ /  /



ใ บ ส ำ ค ัญ ท ั่ว 'ไ ป  ป  2 5 6 1

ช้อ
หมายเลขบ ัญ ช ้
คำอธิบายสม ัตรายวัน บ ันท ึกบ ัญ ช ้คำใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย คำปฎ ฺบ ัต ิงานนอกเวลาท ่าการ เด ือน ก .ย .61 ตามเอกสาร 62107?10001 
เลขที่รายการรับเงิน:

หมายเลขสมุดรายวัน 
หมายเลขใบสำคัญ 

วันทืใบสำคัญ 
หมายเลขใบแจ้งหนี้

หา?! 1
18/10/2018

21:12:51
8252042 

61.̂ 01682 
30/9/2018

บัญป็ ป็อบัณป็ กองV]น หน่วยงาน แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร วิเคราะฬ เดบิด เครดิต

51105000005 ค่าปฏบัดืงานบอกเวลาทำการ 20200 10100700 102010100 622101033 12 7,900.00
คำอธิบายรายการ : บันทึกบัญช้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าปฎบัดืงาบนอกเวลาทำการ เดือน ก.ย.61 ดามเอกสาร 62107(ว10001

20105030001 ค่าใช้จ่ายตอบแทนค้างจ่าย 20200 10100700 102010100 622101033 12 7,900.00
ค่าอธิบายรายการ : บันทึกบัญช้ค่าใช้'จ่ายค้างจ่าย ค่าปฎฺบัดืงานนอกเวลาทำการ เดือน ก.ย.61 ดามเอกสาร 62107010001

1 0 1 9 1  ะ 7,900.00 7,900.00

ผ ู้ว ัดท ่าและบ ันท ึกบ ัญ ช ้ ฝ ่ายบ ัญ ช ้ - ผ ู้ตรวจสอบ

วันท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /



*

ใ บ ส ำ ค ัญ ต ํ่ง ห น ี้- ก อ ง แ ผ น ง า น - ! ]  2 5 6 2
; ̂ นเ^:..ะ.

- I  • • -  '

ข็เอ
หมายเลขบัญป  ็
คำอธิบายสมัตรายวัน 
เลขท่ีรายการรับเงิน:

นางสาวปวีณา มูลสวัสด (292051)

หน*! 1
18/10/2018

21:14:24

หมายเลขใบสำคัญ: 621071*10001
วันท!บสำคัญ: 10/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน: 621071*1110001
ฟ้ญป็ ป่อบ้ญป กองV)น หน่วยงาบ แผนงาน โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร วิเคราะฬ เดบิด เครดิต

51105000005 ค่าปฐบัดํงาบนอกเวลาท่าการ 20200 10100700 102010100 622101033 12 7,900.00
คำอธิบายรายการ : ค่าปฎิบัติงานบอกเวลาท่าการเดิอบกันยายน 2561

62210103320102000003 เจ้าหฉ้ - มูคลากร ม.พะเยา 20200 10100700 102010100
ค่าอธิบายรายการ : 62107860001,292051,,

7,900.00

7อ(:ล1 ะ 7,900.00 7,900.00

รายละเอียดการช}าระเงิน
วันท่ี วันท่ีครบกำหนด ใบสำคัญ หมายเลขใบแจ้งหฟ้ จำนวนเงิน(สมูลเงินธุรกรรม) ภาษี■ คัก ณ ท่ีจ่าย จ่าบวนเงินท่ี'ปาระ สมูลเงิน จำนวนเงินท่ีปาระ (บาท)

18/10/2018 18/10/2018 6281/01489 7,900.00 -7,900.00 บาท -7,900.00
วัอเลเ: 7,900.00 7,900.00 บาท 7,900.00

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ /  / วันที่ /  /



หน้า I 
18/10/2018 

21:13:04
หมายเลขสมุดรายวัน: 8252043

หมายเลขใบสำคัญ: 61^01683
วันทีใบสำคัญ: 30/9/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี:
ปัญป็ น้อปัญปึ กองV)น หน่วยงาน แผนงาบ โครงการ ประเภทเ3บ บุคลากร ๆเคราะฬ เดบิด เครสืด

51105000005 ค่าปป็ปัต่งานบอกเวลาฬาการ 20200 10100300 102010100 622101033 12 10100300 1,700.00
ค่าอธิบายรายการ : ปันศกปัญชีค่าใช้จ่ายค่างจ่าย ค่าใ'ปจ่ายชุนย'ประสานงาน กทม เสือบ ก.ย.61 ตามเอกสาร 
62103810003

51207000001 ค่าวัสค่เน้อเพสืงและหลอส่น 20200 10100300 102010100 622103009 12 10100300 1,500.00
ค่าอธิบายรายการ ะ ปันศกปัญน้ค่าใปจ่ายค่างจ่าย ค่าใช้จ่ายชุบย'ประสานงาน กทม เสือบ ก.ย.61 ตามเอกสาร 
62103810003

20105030001 ค่าใปจ่ายตอบแทนค่างจ่าย 20200 10100300 102010100 622101033 12 10100300 1,700.00
ค่าอธิบายรายการ : ปันศกปัญน้ค่าใช้จ่ายค่างจ่าย ค่าใปจ่ายชุนย'ประสานงาน กทม เสือน ก.ย.61 ตามเอกสาร 
62103810003

20105030009 ค่าใช้จ่ายสืนค่างจ่าย 20200 10100300 102010100 622103009 12 10100300 1,500.00
ค่าอธิบายรายการ ะ ปันศกปัญน้ค่าใปจ่ายค่างจ่าย ค่าใ'ปจ่ายชุนย'ประสานงาน กทม เสือน ก.ย.61 ตามเอกสาร 
62103810003

70131 : 3,200.00 3,200.00

ใ บ ส ำ ค ัญ ห ั่ว 'ใ ป  ป ี 2 5 6 1

ช ีอ
หมายเลขบ ัญ ช ี
คำอธิบายสม ุ่ดรายวัน บ ันท ี่กบ ัญ ช ีคำใช ้จ ่ายด ้างจ ่าย คำใช ้จ ่ายศ ูนย ์ประสานงาน กหม เส ือน  ก .ย .61 ตามเอกสาร 62103810003 
เลขที่รายการรับเงิน:

ผ ู้จ ัดท ่าและบ ันท ึกบ ัญ ช ี ฝ ่ายบ ัญ ช ี - ผ ู้ตรวจสอบ

วันที่ /  / ว ันท ี่ /  /



4

ใ บ ส ำ ค ัญ ด ั้ง ห น ี้- ก อ ง ก ล า ง - ! ! !  2 5 6 2

ฟ้อ เง ินทดรองจ ่าย ศ ูนย ์ประสานงานกร ฺงเทพฯ มหารทยาล ัยพะเยา (289035)
หมายเลขบ ัญ ฟ ้ 
คำอธิบายสร]ดรายวัน 
เลขที่ร!ยการรับเงิน:

หนำ 1
18/10/2018

21:14:43

หมายเลขใบสำคัญ: 62103?10003
วันทืใบสำคัญ: 10/10/2018

หมายเลขใบแจ้งหน้ี: 62103?20002
บัญฟ้ ฟ้อบัญฟ้ กองVIน หน่วยงาน แผนงาบ โครงการ ประเภทเงิน บุคลากร รเคราะฬ เดบิด เครดิต

51105000005 ค่าปฏิบัติงานบอกเวลาท่าการ 20200 10100300 102010100 622101033 12 10100300 1,700.00
ค่าอธิบายรายการ : ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาท่าการ

51207000001 ค่าวัสดเฟ้อเพลิงและหล่อล่ืน 20200 10100300 102010100 622103009 12 10100300 1,500.00
ค่าอธิบายรายการ : ค่าวัสศูเฟ้อเพลิงและหล่อลื่น

20102000005 เจ่าหน้ี - หน่วยงาบ ( คณะ,กอง,โครงการ) 20200 10100300 102010100
ค่าอธิบายรายการ : 62103860002,289035,,

12 10100300 3,200.00

70131 : 3,200.00 3,200.00

รายละเอียดการร}าระเงิน

วันท่ี วันท่ีครบก่าหบด ใบล่าคัญ หมายเลขใบแจ่งหนี้ จ่านวนเงิน(สฦลเงินธุรกรรม) ภาษี'คัก ณ ท่ีจ่าย จ่าบวบเงินท่ีร}าระ สๆลเงิน จ่านวนเงินท่ีช่าระ (บาท)
22/10/2018 22/10/2018 62ผ01543 3,200.00 -3,200.00 บาท -3,200.00

70๒1: 3,200.00 3,200.00 บาท 3,200.00

ผู้จ ัดท ่า ผ ู้ตรวจสอบ

ว ันท ี่ /  / ว ันท ี่ /  /


