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006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 11,700.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้้า 9,070.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค้า 4,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญสูง 4,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 4,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 4,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค้าดี 4,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร 1,516.00              ค่าพาหนะ ก.ค.65/สุมนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจษินี ไชยสิทธ์ิ 522.00                 ค่าพาหนะ ก.ค.65/สุมนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์ 30,360.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน์ เซียวสธนกุล 1,540.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อารีรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุทธ์ิจีรา ไชยชนะ 640.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อารีรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายธีระภัทร ตราชู 940.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อารีรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายอดิศร สารวงศ์ 1,640.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อดิศร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุปาณี นิยมศิลป 940.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อดิศร

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 12,598.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65 

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยเอกมานพ นามไพร 11,108.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ 5,169.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล โพธ์ิทอง 4,666.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 7,370.00              ค่าท่ีพัก,พาหนะ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 4,010.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 2,650.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา ละม่ังทอง 2,480.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ค้ารอด 2,640.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ เบญจศิลารักษ์ 2,652.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 2,730.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน์ เล้าสกุล 1,990.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุทัศน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรี เพ็ชรดวง 1,040.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุทัศน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรกนก แสนสุข 1,040.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุทัศน์

006: ธ.กรุงไทย นายคงศักด์ิ มีแก้ว 10,480.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 2,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/รุ่งนภา
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006: ธ.กรุงไทย นายอนุรักษ์ บุญเจียง 1,200.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/รุ่งนภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 1,200.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/รุ่งนภา

006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 1,200.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/รุ่งนภา

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ มีค้า 1,200.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/รุ่งนภา

006: ธ.กรุงไทย นายอนุรักษ์ บุญเจียง 6,940.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/อนุรักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 5,440.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/อนุรักษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวพร โสภาพ 2,900.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายล้าพอง พรมมา 1,280.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ จวงจันทร์ 1,280.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวพร โสภาพ 4,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายล้าพอง พรมมา 3,360.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ จวงจันทร์ 3,360.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเก้ือ 7,440.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางนิตยาพร แก้วคุณเลิศ 2,460.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิตยาพร

006: ธ.กรุงไทย นางศิริพร แฮนเกตุ 960.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิตยาพร

006: ธ.กรุงไทย นายชูชาติ แสนศรี 960.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิตยาพร

006: ธ.กรุงไทย นางจิราภรณ์ ค้านาทิพย์ 960.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิตยาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาวดี บุตรสักที 960.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิตยาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร 4,270.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุธาสินี

006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ บุญยืน 1,590.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุธาสินี

006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ ไชยศักดา 1,666.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุธาสินี

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ฮมแสน 8,448.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 8,480.00              ค่าเบ้ียเล้ียงมิ.ย.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 6,480.00              ค่าเบ้ียเล้ียงมิ.ย.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 6,480.00              ค่าเบ้ียเล้ียงมิ.ย.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ บุญเจียง 6,480.00              ค่าเบ้ียเล้ียงมิ.ย.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ มีค้า 6,480.00              ค่าเบ้ียเล้ียงมิ.ย.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายนัฐพงษ์ วังนันไชย 12,640.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้้าเย็น แสงวงษ์ 10,640.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกพบ โยธา 10,640.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางอรทัย ช่ืนจันทร์ 10,640.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายชาลี นภาประสาทพร 10,640.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 3,818.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.- ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายศุภโชค โกมารทัต 4,134.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.- ก.ค.65/ครรชิตพล



006: ธ.กรุงไทย นายสมคิด จันทร์ชมภู 4,298.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.- ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 3,760.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พัฒนดล

006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 2,620.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พัฒนดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 7,312.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.- ก.ค.65/เฉลิมขวัญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรกมล สว่างเนตร 4,920.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.- ก.ค.65/เฉลิมขวัญ

006: ธ.กรุงไทย นายปณัชช์ ยาตรา 4,940.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.- ก.ค.65/เฉลิมขวัญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจค้า 4,912.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.- ก.ค.65/เฉลิมขวัญ

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 3,590.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 4,178.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วิชญ์รัช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ภักดีวงษ์ 2,642.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วิชญ์รัช

006: ธ.กรุงไทย นายฐนนนท์ พลเจียก 2,636.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วิชญ์รัช

006: ธ.กรุงไทย นายอ้านาจ สังข์ทอง 2,638.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วิชญ์รัช

006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 5,510.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นายนวาศ ภูล้ินลาย 3,360.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นายอ้านาจ จันแป้น 3,360.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นายด้ารง อุดมวรกิจ 3,360.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นายบุญธรรม หน่อแก้ว 3,360.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยเอกมานพ นามไพร 10,416.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชาติ บุญชูวงค์ 3,359.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุรชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายสุรกิจ โมบัณดิษฐ 1,367.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุรชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เอ่ียมสุภา 1,283.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุรชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชรัญญา ศิริบูรณ์ 1,840.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชรัญญา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภัสสร นาคสังข์ 240.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชรัญญา

006: ธ.กรุงไทย นายศุภัช นาคโคกสูง 240.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชรัญญา

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 18,420.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ประพันธ์

006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร หนูเมียน 9,080.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ประพันธ์

006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 10,520.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วราวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 5,000.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วราวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 9,230.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 1,698.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.- ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 2,700.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 10,120.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นันทนา

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 8,880.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นันทนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 3,724.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชุติกานต์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 4,834.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชุติกานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตติญา ไชยแก้ว 3,728.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชุติกานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ์ 3,516.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชุติกานต์

006: ธ.กรุงไทย นายตรัยพัทธ์ ทัดแก้ว 3,860.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชุติกานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 5,418.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.- ก.ค.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอันทิยา อินทรักษ์ 5,438.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.- ก.ค.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาวี แก้วตาล 5,558.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.- ก.ค.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นายโกวิท คงมี 7,540.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นางก้าไร เนียรภาค 6,480.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เฉยปัญญา 6,480.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นายโกวิท คงมี 11,600.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นางก้าไร เนียรภาค 9,600.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัณจน์อมล กีตา 9,600.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เฉยปัญญา 9,600.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เหมือนทอง 9,600.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นายมานะ จิตฤทธ์ิ 5,900.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลกานต์ แก้วเก้า 4,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงธิดา ตันตา 4,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตหรา เจือจันทร์ 4,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ ทวีทรัพย์ล้้าเลิศ 4,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ ตันตา 4,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 2,626.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พงศ์นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 2,688.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พงศ์นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร 2,816.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พงศ์นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 2,502.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พงศ์นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรินนารัช รชตะรมณีย์ 2,676.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พงศ์นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลักษณ์ กล้าพัด 4,860.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นงลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายวีรศักด์ิ ภูดอนโพธ์ิ 3,360.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นงลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอ้านาจ จันแป้น 3,360.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นงลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายด้ารง อุดมวรกิจ 3,360.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นงลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายบุญธรรม หน่อแก้ว 3,360.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นงลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนวัตน์ คีรีแรง 8,280.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายวินัย สามิภัก 5,440.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายวาทิตย์ รัตนโอภาส 5,440.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นวัตน์



006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต บูรณโกศล 5,440.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางพวงพรรณ หวังโพล้ง 3,150.00              ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/พวงพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางนิศากร ง้ิววิจิตร 2,044.00              ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/พวงพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิรุฬ หล้ามาชน 2,320.00              ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางนิศากร ง้ิววิจิตร 1,740.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล 16,270.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ธัญญาลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสด์ิ 5,840.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ธัญญาลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายปุณยพล ค้ามุง 5,940.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ธัญญาลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ เคนมี 6,890.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ 3,510.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 3,610.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.บริณต เล้าสุวรรณ์ 2,566.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเก้ือ 11,920.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65//พีระชัย

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย ทองมาก 7,520.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65//พีระชัย

006: ธ.กรุงไทย นายศตสิทธิ เพ็ชรแก้ว 7,520.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65//พีระชัย

006: ธ.กรุงไทย นายพุทธมนต์ ง่วนสน 7,520.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65//พีระชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมหมาย แก้วมี 7,520.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65//พีระชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 3,080.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 1,800.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 1,690.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 1,680.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 2,710.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ถนัดสม

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 1,462.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ถนัดสม

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตติญา ไชยแก้ว 1,648.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ถนัดสม

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 4,580.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 2,620.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 2,720.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 3,140.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พนาวัลย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 3,160.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พนาวัลย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภัค พรายแย้มแข 2,932.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พนาวัลย์

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 1,365.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ธวัชชัย

006: ธ.กรุงไทย นายจตุรงค์ หมอโอสถ 660.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ธวัชชัย

006: ธ.กรุงไทย นายระเด่น แสงดารา 760.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ธวัชชัย

006: ธ.กรุงไทย นายอรุณ ทุมวงค์ 36,780.00             ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65



006: ธ.กรุงไทย นายวิศาสตร์ มีนรักษ์เรืองเดช 21,000.00             ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/วิศาสตร์

006: ธ.กรุงไทย นายจีระศักด์ิ กองตี 22,000.00             ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/วิศาสตร์

006: ธ.กรุงไทย นายปริวรรต ขันตี 500.00                 ค่าพาหนะ ก.ค.65 

006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 2,950.25              ค่าไฟฟ้า ก.ค.65
884,507.25          ทส. 1601.2/675

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์นายนิวัฒน์ ภูผาสุข 640.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อดิศร

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย 1,530.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุธาสินี

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธ์ิ 3,960.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.- ก.ค.65/ครรชิตพล

014: ธ.ไทยพาณิชย์นายวิรัส โมลา 2,640.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วิชญ์รัช

014: ธ.ไทยพาณิชย์นายฉัตรชัย ประสงค์เงิน 1,636.00              ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/พวงพรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ 4,960.00              ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/เบญจรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 1,640.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวถนัดสม นุกูล 1,652.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ถนัดสม

014: ธ.ไทยพาณิชย์นายวิรัส โมลา 2,630.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 2,680.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์
23,968.00            ทส. 1601.2/675

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางศิริพร กะบะทอง 11,880.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายไมตรี อนุกุลเรืองกิตต์ิ 34,650.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล 34,650.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชิต แตงอ่อน 34,650.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายนธี คล้ายจันทร์ 14,355.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย โพธ์ิรังสกุล 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววไลลักษณ์ สิงห์เรือง 12,375.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุณรัตน์ มาลัย 14,266.13             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65/ปรับ=100 /คืน=483.87

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรพรรณ เพ็ชรบุรี 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรสิทธ์ิ มณีทับ 6,898.12              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65
193,424.25          ทส. 1601.2/677

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  8 สิงหาคม 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  4 สิงหาคม 2565



Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางมาลัย สายสินธ์ 12,375.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์นายชิษณุพงศ์ สวัสดิมิลินท์ 18,810.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์นายเอกรัตน์ ค้าพระยา 13,860.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวนวรัตน์ คะณา 13,365.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65
58,410.00            ทส. 1601.2/677

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  8 สิงหาคม 2565


