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006: ธ.กรุงไทย น.ส.ชุลีกร  บัวเพ็ญ 380.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.สุรีรัตน์  นรรัตน์ 790.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายประทีป  ปัญญาบุตร 18,297.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นางปิยวรรณ  วิทุรานิช 65.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.รุจิวรรณ  จักกะพาก 810.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายนิวัติ  คชานันท์ 1,100.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ชวันธร  ศรีอรุณนิรันดร์ 360.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ภัทรียา  ศรีสมุทร 516.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน์  ก้านจันทร์ 2,600.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นางเมธี  วงศ์ศรีเพ็ง 950.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.อินทิรา พันธาสุ 450.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ภิตินันท์  วงศ์มะเกลือเก่า 950.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ณัฐฐาภรณ์  แก่นนาค า 95.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นางรัตนา  โพธิวรรณ์ 1,480.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.รัตนา  ขาวผ่อง 1,720.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายปราโมท  ห่านวิไล 1,590.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.พรพิมล  โรทะกะ 59.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.วรปรียา  พระวิวงศ์ 190.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายเมทนี  สีมันตร 255.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.เกศินี  ถึงพร้อม 125.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ชลลดา  ศรีพิมพ์ 740.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย น.ส.สุภาดา  นักมวย 180.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นางจินตนา  เมืองแสน 270.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง 90.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชัยเวียง 790 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณา มีเหม็ง 170.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 500.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

35,522.00             ทส. 1601.2/703
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ น.ส.พจมาน  แสงเพชร 130.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

014: ธ.ไทยพาณิชย์ น.ส.เพลินพิศ  นนพิจิตร 1,480.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  11 สิงหาคม 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  11 สิงหาคม 2565



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนภดล  สอนศรี 880.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปาณิศา  ณัฎฐภูมิ 1,550.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

014: ธ.ไทยพาณิชย์ น.ส.นฤมล  กสิกรรม 2,170.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางฐิตาพร  สาระเวก 1,450.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศิรเทพ  สุจรรยา 2,260.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

014: ธ.ไทยพาณิชย์ น.ส.ปิยกมล  กลัดพ่วง 352.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิษณุ  ด ารงสัจจ์ศิริ 310.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ  เจริญกรุง 1,624.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

014: ธ.ไทยพาณิชย์ น.ส.อมรรัตน์  สะสีสังข์ 2,672.50 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

014: ธ.ไทยพาณิชย์ น.ส.อมรรัตน์  สะสีสังข์ 106.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

14,984.50             ทส. 1601.2/703




















