
Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายปราโมท ห่านวิไล 1590.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการละลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค ์สายเสน 347.50 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการละลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภา บตุรดี 450.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการละลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นางอรญา แพรวขวญั 230.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการละลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุกร ประดิษฐ์ เขียน 164.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการละลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาพร คนัธรส 1440.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการละลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 800.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการละลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นายโกศล พิมสาร 16000.00 คา่รกัษาพยาบาล ขรช บาํนาญประเภทคนไขใ้น

006: ธ.กรุงไทย นายสวา่งวงษ ์เจนอกัษร 2000.00 คา่รกัษาพยาบาล ขรช บาํนาญประเภทคนไขใ้น

23021.50 ทส 1601.2/548 ลว.16 ม.ิย.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบญุส่ง เพ็ญดา 14,850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

004: ธ.กสิกรไทย นางรมัภา เฉลิมวงษวิ์จิตร์ 9,900.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายดรุณ เสนามี 9,900.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปรายฟ้า ฤทธิเดช 17,820.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

โอนเงินวนัที 16 มิถนุายน 2564

โอนเงินวนัที 17 มิถนุายน 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางจิดาภา สรอ้ยทอง 16,335.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณเพ็ญ สขุสมอรรถ 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ ์ชลากร 240.00 คา่เบียเลยีง พ.ค.64/ปัณณวิชญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาตรี ศรียาภยั 440.00 คา่เบียเลยีง ม.ิย.64/ภวูเรศ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนดัสม นกุลู 1,400.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวองัศมุณฑ ์อาษารบ 200.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางกาญจนา เปรมวิสิษฐ์ 600.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายหาญณรงค ์พิมสวสัดิ 480.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ภษิูต

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุง่กานต ์โลศริิ 700.00 คา่อาหาร พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุง่กานต ์โลศริิ 12,250.00 คา่เบียประชมุ พ.ค.64

99,965.00           ทส 1601.2/544 ลว.15 ม.ิย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจมาศ  แยม้บญุทบั 9,900.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

9,900.00 ทส 1601.2/546 ลว.15 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลัญณ์ฐั จนัทาํมา 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายยทุธชาติ รุยไกรรตัน์ 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤษฏจิ์ญา ศิลทลู 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/คม

006: ธ.กรุงไทย นายแสวง บญุขาว 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายภานวุฒัน ์โคตา 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณนิสา มีฤทธิ 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สวุรรณโส 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/วีรวฒัน์



006: ธ.กรุงไทย นายสรุศกัด ิระถี 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายบญุยง จนัทรา 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไกรยวรรณ ์ขนัโมคา 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรลิกัษณ ์โพธิสว่าง 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายมะรุสนี หะเล๊าะ 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายอานภุาพ แพกญุชร 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิโชค ไชยบตุร 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายยศศกัด ิหลีดี 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สขุสบาย 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสชุาติ ประทมุแบน 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอิมรอน บเูก็ม 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอดิศกัด ิบญุมา 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายภานพุงศ ์ศิรริตันส์กลุ 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/คม

006: ธ.กรุงไทย นางวรรณี ทองเชอื 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/คม

006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญนภา แถวไธสง 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/คม

006: ธ.กรุงไทย นางรญัจวน พลกึรุง่โรจน์ 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/คม

006: ธ.กรุงไทย นายศิริพงษ ์หนสูว่าง 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/คม

006: ธ.กรุงไทย นายวชิรศกัด ิอา่งทอง 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/คม

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชิดชนก เพ็งสว่าง 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/คม

006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธิ มงคลดี 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/คม



006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ อาสนั 8128.96 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน มี.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสชุาติ ประทมุแบน 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน มี.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอิมรอน บเูก็ม 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน มี.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอดิศกัด ิบญุมา 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน มี.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายทนงศกัด ิรอดเกลยีง 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายสภุรอน หะเล๊าะ 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสดุาพร แซจ่งั 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายศาสตราวฒุิ คาํนงึผล 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนสุรา พรเพ็ง 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวฒิุ ชรูตัน์ 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธิ ทองจนัทรแ์กว้ 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซโ่อ๊ว 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย รุง่คีรีรตัน์ 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน พ.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวฒิุ ชรูตัน์ 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน มี.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธิ ทองจนัทรแ์กว้ 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน มี.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธิ ลือชาการ 8128.96 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน มี.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย รุง่คีรีรตัน์ 9000.00 คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน มี.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี บวัปลี 13662.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสมร เอียมเล็ก 9900.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี คาํสิยาภรณ์ 17820.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาภรณ ์ดาํรงคไ์ทย 17820.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายบญุฤทธิ ทรพัยส์ิน 14850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายคมศกัด ิขนัธล์ะ 192.60 คา่นาํประปา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 1621.47 คา่ไฟฟ้า พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายคมศกัด ิขนัธล์ะ 1064.23 คา่ไฟฟ้า พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรืองศรี 652.70 คา่นาํประปา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 192.60 คา่นาํประปา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรืองศรี 1498.00 คา่อนิเตอรเ์น็ต พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางนนัทนา บณุยานนัต์ 4489.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 4722.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดลุนกิจ 5314.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นายภควตั โพธินาค 830.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภสักร ธนเกษมสกลุ 33000.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นายลทัธชยั สบายกาย 1240.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกลุ 940.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณรตัน ์คลา้ยนิล 970.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย ว่าทีรอ้ยตรีหญิงวรกานต ์บญุอนนัท์ 1090.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจง้ 950.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกตนส์ิรี สวุรรณนอ้ย 1170.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นายสธีุ สายสินธ์ 1170.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวรบัพร อไุรกลุ 1220.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัธิดา มนัเหมาะ 1100.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นายภทัรชยั กลาํนอ้ย 1070.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

006: ธ.กรุงไทย นายนนัทพงษ ์ คาํปิน 330860.00 ใบยืมเลขที 448/64 ลว.11 ม.ิย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายนิทศัน ์ ทองเชอื 90000.00 ใบยืมเลขที 449/64 ลว.15 ม.ิย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป  ชแูกว้ 15400.00 ใบยืมเลขที 450/64 ลว.15 ม.ิย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายอดุร หว้ยผดั 14850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายนราเศรษฐ์ พิมมี 12933.85 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด สยุะตุน่ 14850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิทยา ต๊ะสุ 14850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางหนงึฤทยั เกตวิุรยิะกลุ 14850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธวชัชยั นุ่มนวล 14850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางขนิษฐา อา้ยจุม้ 14850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.เพียงทิพย ์หนทูดั 14850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธญัยธรณ ์ อดุมศกัดเิวชกลุ 518.95 คา่โทรศพัท ์ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธญัยธรณ ์ อดุมศกัดเิวชกลุ 518.95 คา่โทรศพัท ์ม.ีค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิรลิกัษณา  สมเพชร 631.30 คา่อนิเตอรเ์น็ต เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต  ชสูกลุ 3708.00 คา่ไฟฟ้า พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั  เรืองศรี 2671.25 คา่ไฟฟ้า พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิมาพร  ผอ่งสขุสวสัดิ 1080.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ปฏิมาพร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพน์ิภา ระเรงิ 880.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรงิเพลา  คงงาม 1260.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/พรงิเพลา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพุดัชา ชา้งรา้ย 840.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/พรงิเพลา

006: ธ.กรุงไทย สิบเอกหญิงชิดชนก ไชยชิต 1260.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/พรงิเพลา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิรลิกัษณา  สมเพชร 631.30 คา่อนิเตอรเ์น็ต ม.ีค.64

1099950.12 ทส 1601.2/551 ลว.17 ม.ิย.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางประภสัสร กระจายศรี 1890.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการละลกูจา้งประจาํ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวิลาวลัย ์โพธิวรรณ์ 702.50 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการละลกูจา้งประจาํ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางทศันีย ์นนัทวิชิต 10000.00 คา่รกัษาพยาบาล ขรช บาํนาญประเภทคนไขใ้น

12592.50 ทส 1601.2/548 ลว.16 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฬุาวลัย ์พรหมสวุรรณ 21,000.00           คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการ

21,000.00           ทส 1601.2/557 ลว.18 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุสิทธิ หงษห์า้ 3,054.97             คา่ไฟฟ้า เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรืองศรี 2,269.38             คา่ไฟฟ้า เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายจีรวฒัน ์ยงูมณีรตัน์ 845.30                คา่โทรศพัท ์เดือน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายจีรวฒัน ์ยงูมณีรตัน์ 845.30                คา่โทรศพัท ์เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรืองศรี 144.25                คา่โทรศพัท ์เดือน เมย 64

โอนเงินวนัที 18 มิถนุายน 2564



006: ธ.กรุงไทย นายคมศกัด ิขนัธล์ะ 738.25                คา่โทรศพัท ์เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายดสุิต ฆอ้งส่งเสียง 49,340.00           คา่เบียเลยีง เดือน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชยัเวียง 14,140.00           คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ภาสกร

006: ธ.กรุงไทย นายทวีศกัด ิศรีลือชา 13,440.00           คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ภาสกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ ์จาํปา 8,130.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพสี์ 3,480.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 3,620.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายคงศกัด ิมีแกว้ 5,680.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/คงศกัดิ

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์บญุยืน 3,360.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/คงศกัดิ

006: ธ.กรุงไทย นายปวฒันช์ยั พรหมเมศร 3,360.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/คงศกัดิ

006: ธ.กรุงไทย นายสรุตัน ์วฒันญุาณ 3,360.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/คงศกัดิ

006: ธ.กรุงไทย นายพีระชยั สขุเกือ 9,220.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชยั ทองมาก 7,520.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นายศตสิทธิ เพ็ชรแกว้ 7,520.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นายพทุธมนต ์ง่วนสน 7,520.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมหมาย แกว้มี 7,520.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นายอนชุา กนัเมือง 3,320.00             คา่เบียเลยีง มิย 64

158,427.45         ทส 1601.2/559 ลว.18 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นายประจกัษ ์สวุรรณเดช 2671.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นายบณัฑิต วงศเ์สนานรุกัษ์ 25000.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ



006: ธ.กรุงไทย นายสทุศัน ์เลา้สกลุ 4800.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสชุาดา ทาแกง 3571.50 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สขุเสถียรวงศ์ 6100.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวลัย ์จนัทรส์ระคู 2400.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวดี หงษาชาติ 13500.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธ ์เพียรอนรุกัษ์ 25000.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการบาํนาญ

006: ธ.กรุงไทย นายบญุชิต ครชาตรี 5300.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการบาํนาญ

006: ธ.กรุงไทย นายมีเดช แสนมงคล 6500.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการบาํนาญ

94842.50 ทส 1601.2/560 ลว.18 ม.ิย.64


