
Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาศรี ทรงงาม 800.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

800.00                 ทส. 1601.2/822

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางอรทัย มีมังคละ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วารินทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประกิตต์ิ ดาราสว่าง 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววาสนา อินทรชิต 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรัญญิก 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นุชนานนท์เทพ 3,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 738.25                  ค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กค 65

12,138.25             ทส. 1601.2/822

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพันธ์ ศรีตะลาลัย 800.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

006: ธ.กรุงไทย นายไพโรจน์ บุญประเสริฐ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

006: ธ.กรุงไทย นางมนัสนันท์ บุญประเสริฐ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี แจ้งกล่ิน 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวรรณา ชัยสุนทร 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ เปล่ียนไพร 400.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ เช้ือมอญ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรชุดา เช้ือช่าง 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรประภา ดีงามเลิศ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันวิสาข์ สายเสมา 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

006: ธ.กรุงไทย นายภูวนนท์ กร่่าน้อย 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพร้ิมเพลา คงงาม 3,310.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดุษฎี เริงหรินทร์ 3,060.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นายกันตธีร์ ศิริป่ิน 800.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัสวี ไตรยะพานิช 300.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นายปริวรรต ขันตี 2,890.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนาวรัตน์ ซุ่นฮ้ัว 1,870.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอิสรีย์ มณีรัตนสุวรรณ 3,560.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรัญญา ด่ารงค์โภคภัณฑ์ 720.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 12 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 12 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 14 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน 3,560.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยภัทร ด่าเกล้ียง 100.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นายโสฬส เอ่ียมเหมือน 2,790.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร หนูเมียน 750.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นายเสวก ภูโต 840.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร จันทะค่า 840.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณพิชญา วะเกิดเป้ง 840.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภารัตน์ ทิพย์ตัน 840.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายทวีศักด์ิ เทียรวรรณ 1,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณีรัตน์ แสงสุวรรณนุกูล 840.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางณัฐนพิน เอ่ียมเหมือน 840.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิริยา ศุภศร 1,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายศุกรันทร์ ฮามิ 1,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายพรสรร กุณฑลสุรกานต์ 420.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต จันทร 1,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แสงเพชร 1,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญณัฐณ์ ทองอร 1,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ มีนาค 1,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาทิพย์ ชูวารี 960.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนลนีย์ พงษ์นิธิศบวร 1,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายธานี รัตนปรีชาชัย 1,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุทธวีร์ อินทกูล 420.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสด์ิ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง 3,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกศินี ถึงพร้อม 2,420.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญชนก ทองรักษ์ 2,560.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.โอสถ จิรวัฒนชัยกุล 2,560.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิศา บางบ่อ 2,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยนุช เก้ือชู 2,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรวัลย์ อะทะสุวรรณ์ 2,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เส็งพรม 2,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณวดี พานทอง 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดีวัลย์ เฉลาชัย 2,080.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวริญญารัตน์ โชติพิรุฬห์ชัย 2,420.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นายภิรกร วริศธนเกศรา 3,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัสธารีย์ ไตรทวีพัฒน์ 2,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิสา เชาว์ช่างเหล็ก 2,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรนันท์ พาที 2,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 3,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน์ ก้านจันทร์ 4,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรชนก เทศเขียว 4,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 5,988.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/พนาวัลย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 3,858.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/พนาวัลย์

006: ธ.กรุงไทย นายนวาศ ภูล้ินลาย 6,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/นวาศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลักษณ์ กล่าพัด 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/นวาศ

006: ธ.กรุงไทย นายอ่านาจ จันแป้น 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/นวาศ

006: ธ.กรุงไทย นายบุญธรรม หน่อแก้ว 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/นวาศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 5,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 7,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัทร ยามมี 6,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/กัญญาภัทร

006: ธ.กรุงไทย นายวีรศักด์ิ ภูดอนโพธ์ิ 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายนริศ หนูศักด์ิ 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายด่ารง อุดมวรกิจ 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายธนเสฎฐ์ มีแสง 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายมานะ จิตฤทธ์ิ 13,120.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลกานต์ แก้วเก้า 12,580.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงธิดา ตันตา 10,580.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีทศพร ศรีโกตะเพ็ชร 10,580.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางไพศรี ตันตา 10,580.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางปุญชรัสม์ิ หลงเวช 10,580.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ ทวีทรัพย์ล่้าเลิศ 10,580.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ ตันตา 10,580.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายอ่านวย ยะสุทธิ 10,580.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายสมภพ อุ่นใจ 7,948.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65
006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิกร คุ้มเจริญ 13,160.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/วุฒิกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทชา สังข์น่้ามนต์ 4,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/วุฒิกร

006: ธ.กรุงไทย นายกรณ์ สร้อยธรรมดา 4,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/วุฒิกร

006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเก้ือ 13,070.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชิต ข่าทิพย์พาที 8,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/อนุชิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาดา นักมวย 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/อนุชิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ ศิริสุขไพบูลย์ 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/อนุชิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชดาพร แวววงษ์ 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/อนุชิต

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย หอกิจเจริญ 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/อนุชิต

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ บุตรดี 1,500.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เดือน สค 65/ณัฐวุฒิ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เดือน สค 65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เดือน สค 65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 5,210.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค่า 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค่าดี 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค่า 12,360.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 4,680.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค่า 7,410.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 76,228.00              ใบยืมเลขท่ี 737/65 ลว. 5 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 43,000.00              ใบยืมเลขท่ี 768/65 ลว. 7 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 6,352.00                ใบยืมเลขท่ี 773/65 ลว. 7 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายนิยม รักเสนาะ 52,320.00              ใบยืมเลขท่ี 797/65 ลว. 8 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสร ถมยาบัตร 5,840.00                ใบยืมเลขท่ี 778/65 ลว. 9 ก.ย. 65

585,534.00           ทส. 1601.2/825

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายฉัตรชัย อรรถวิทย์ 539.75                  ค่าซ่อมแซม พ.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจา แท้สูงเนิน 500.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฐนันท์ ไชยวงศ์ 600.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เบญจา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 300.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพินิจศักด์ิ กล่ินมาลา 2,690.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดุษฎี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฎฐ์ธนัน ทรัพย์โภค 1,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิจารณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 3,670.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65/พนาวัลย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 8,098.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน สค 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 5,100.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

23,177.75             ทส. 1601.2/825
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Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวเรศ ชูมณี 14,850.00              ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวิชัย ภูมิพัฒนพงศ์ 32,175.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางมลฑา ไชยวร 11,880.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางมณฑา แป้นศิริ 10,890.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิชา กระจ่างจิตร์ 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริณัฎฐ ภูมิพัฒนพงศ์ 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ จ่ันประดับ 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเกษม มาลามณีรัตน์ 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายนพเก้า ศรีทรง 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายชมชณ ไชยโชติ 10,179.04              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สอดศรี 12,474.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวป้อม เซ่ียงเจน 9,405.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุช พงษ์พันเทา 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาวดี สมสีดา 13,682.26              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ แกล้วทนงค์ 9,772.26                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะนันท์ หนูพระอินทร์ 17,820.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุญญตา บุญลอย 17,820.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาลิษา ขันติวงศ์ 11,880.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางรัมภา เฉลิมวงษ์วิจิตร์ 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังสนา ศิริดล 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิญญา ม่ันหมาย 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี บัวปลี 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายดรุณ เสนามี 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรีสุดา อังคะค่ามูล 15,642.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอภิชาติ ชนาธิปกุล 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทัชพร ทองบริสุทธ์ิ 13,365.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางจิดาภา สร้อยทอง 16,335.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายบุญฤทธ์ิ ทรัพย์สิน 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงษ์ คงศรี 17,820.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิรชา อบเชย 17,820.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิติยาภรณ์ ภูมินา 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัสมา พิณธ์มณี 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายประเสริฐศักด์ิ พูลสาริกิจ 13,682.26              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ สายวังกง 11,880.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65
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006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ สมบูรณ์เหลือ 13,860.00              ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนากานต์ ฉินสุมากุล 8,276.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

489,607.82           ทส. 1601.2/829


