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006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 2,315.74                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 417.25                   ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 246.00                   ค่าโทรศัพท์ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 192.60                   ค่าน  าประปา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 1,303.96                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 3,639.74                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 434.42                   ค่าน  าประปา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายฐานะ จิตต์ม่ัน 243.96                   ค่าน  าประปา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายฐานะ จิตต์ม่ัน 4,930.25                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 1,851.00                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 8,640.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 5,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายธัญญะ อ าพรพงษ์ 5,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายจิรพงษ์ ค าย่ี 5,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุจ บุญอินทร์ 5,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 8,800.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 

006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 4,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ลัทธชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 2,540.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ลัทธชัย

006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ 2,670.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ลัทธชัย

006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 2,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ลัทธชัย

006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 6,660.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 5,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนุรักษ์ บุญเจียง 5,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 5,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 5,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร 440.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.65/สุธาสินี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรี เพ็ชรดวง 440.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.65/สุธาสินี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริรัตน์ โคตรภูมี 264.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.65/สุธาสินี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสัณห์สิรี นิลประเสริฐ 264.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.65/สุธาสินี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรกนก แสนสุข 264.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.65/สุธาสินี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอภิรดี ธรรมธีรยุทธ 264.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.65/สุธาสินี

006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 2,780.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางกาญจนา น่ิมพิลา 2,780.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวลมณี จิตจักร 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางปริยากร พรพิบูลย์ชัย 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุ แก้วม่วง 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายรัฐพล อภิรมยานนท์ 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/สุชาติ
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006: ธ.กรุงไทย นายสาคร กัลหาวัล 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายบุญมี อภิรมยานนท์ 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 6,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางกาญจนา น่ิมพิลา 6,860.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางปริยากร พรพิบูลย์ชัย 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวราชณี สมหวัง 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุ แก้วม่วง 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายรัฐพล อภิรมยานนท์ 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายสาคร กัลหาวัล 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายบุญมี อภิรมยานนท์ 6,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร ดีบ้านโสก 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายสมเด็จ สอนเวียง 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายนวาศ ภูลิ นลาย 5,100.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นวาศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัทร ยามมี 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นวาศ

006: ธ.กรุงไทย นายด ารง อุดมวรกิจ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นวาศ

006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 8,424.40                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 19,488.36               ค่าไฟฟ้า ม.ค.,ก.พ.,มิ.ย.,ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสุพรณี พวงสุนทร 2,097.00                ค่าโทรศัพท์ เม.ย.- ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย วงษ์กาฬสินธ์ุ 14,640.00               ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นายทวีศักด์ิ ศรีลือชา 26,460.00               ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นายสถาพร ปุนปอง 26,460.00               ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นายประจักษ์ สุวรรณเดช 18,040.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ประจักษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววริสา อ่อนปาน 15,380.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ประจักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ วัดพุ่มพวง 15,380.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ประจักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 3,370.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล  า 1,240.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค า 240.00                   ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 800.76                   ค่าอินเตอร์เน็ต ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 126.00                   ค่าโทรศัพท์ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 630.60                   ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 3,766.15                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริลักษณา สมเพชร 631.30                   ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 10,650.00               ค่าเบี ยเลี ยงส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 9,110.00                ค่าเบี ยเลี ยงส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 5,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/มาลี

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 5,556.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/มาลี

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 8,090.00                ค่าท่ีพัก,พาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 1,500.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ค.65/กานดิษฏ์

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ เครือตา 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ค.65/กานดิษฏ์



006: ธ.กรุงไทย นายทศพร สืบคุณะ 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ค.65/กานดิษฏ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิมา อารี 630.00                   ค่าอาหารประชุม ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิมา อารี 805.00                   ค่าอาหารประชุม ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ สุขทวี 10,870.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชิต ข่าทิพย์พาที 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชดาพร แวววงษ์ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลธิชา คนมาก 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ ศิริสุขไพบูลย์ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววาริน พูลแสง 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐา ระวิโรจน์ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 1,240.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เพ็ญแข

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 240.00                   ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เพ็ญแข

006: ธ.กรุงไทย นายวรพจน์ ด ารงภู่ 240.00                   ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เพ็ญแข

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภา ไชยพร 700.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ สุดทรวง 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญศรี สัพโส 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปิยกมล
006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิชัย สาน  าอ่าง 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินาถ ฝอยทอง 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชจรีย์ สันทิฐิกวงศ์ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉรา พุฒวรรณา 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐนิชา จีระบุตร 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพร พันดวง 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 5,070.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ช่อแพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 2,550.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ช่อแพร

006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภา สกลนคร 5,070.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ช่อแพร

006: ธ.กรุงไทย นายปุณยวัจน์ มีสมคิด 5,370.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ช่อแพร

006: ธ.กรุงไทย นายสุรเชษฐ์ เศรณีวิจัยกิจการ 5,520.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ช่อแพร

006: ธ.กรุงไทย นายวิชิต กัณหา 3,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน จันทร์แรม 5,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 4,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิติยา ภู่ภิรมย์ 5,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นางรุ่งรัตน์ สารนิตย์ 5,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา กระเร็น 5,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติภรณ์ สุวรรณพงษ์ 5,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล



006: ธ.กรุงไทย สต.อ.หญิงวิยดา โล่ห์พิทักษ์สันติ 3,080.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวคริษฐา ทับจ่ัน 2,020.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนา ขาวผ่อง 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวิมล ค านวณ 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 4,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล กล่ินแก้วบุญวงศ์ 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์เสถียร 3,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายอนุพงษ์ แก้วรัตถา 1,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรียา ศรีสมุทร 2,140.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลนิดา บุตรรักษ์ 2,640.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐนัฐ เหล่ากุลประสิทธ์ิ 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางจิราพร ศิริสุวรรณพงศ์ 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางจุรีย์ เชาวน์วุฒิสุข 3,040.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางเกสรา เกลาโพธ์ิ 4,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร จูห้อง 1,820.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรวี บุญครอบ 3,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางบุษรากรณ์ เจตนเสน 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายตรัยนฤเทพณ์ เอ่ียมเหมือน 4,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตนา ประสพบุญ 2,840.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภารัตน์ แสงนภา 4,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางอัจฉรา วัฒนุวรรณ 500.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ ชุตินันท์ 3,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัตราชิณี วงศ์จันทร์ 3,040.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนพร พินิตตานนท์ 2,540.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุรีพร พวกกลาง 4,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันวิสา ศรแก้ว 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายนิติ ชุมแวงวาปี 3,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข 900.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ คุตตรานนท์ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายอภินันท์ วงศ์ประสิทธ์ิ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎากร จินะเสนา 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิตานันท์ ส่งเสริม 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นางรจนา พัตรานนท์ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรางศรี สุวรรณรัตน์ 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ค ากลิ ง 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายชยุต มงคลทิวัฒถ์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์



006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐพงศ์ ประชานันท์ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายอิมรอน ดาโอะ 700.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อ่อนพร้อม 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายคุณากร พานทอง 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายเทิดชัย แซ่เบ๊ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายกันต์พงษ์ พรหมจิระประวัติ 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ ย่ิงงามแก้ว 6,940.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา /วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 5,680.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา /วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ บุญไชย 4,660.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา /วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุทิสา เพชรยวน 7,340.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา /วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุญฉัน ค าสาสินธ์ 7,340.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา /วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพ์สี 5,120.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา /วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 5,680.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา /วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 7,340.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา /วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 900.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดวงพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร โคตรวงค์ 700.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดวงพร

006: ธ.กรุงไทย นายเบญจพล โพชชมภู 600.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดวงพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร รัตนารี 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดวงพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังคณา ทองค า 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดวงพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐา รักยืด 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดวงพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐ์ดรัณ ธรวัฒน์ภากุล 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดวงพร

006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 2,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ถิรายุ

006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 3,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ถิรายุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัลภา วุฒิฑา 3,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ถิรายุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ณ พล 3,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ถิรายุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นายทวิธาร จีนะสฤษด์ิ 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี ยอยยิ ม 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังวราร์ จันทกุล 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุสุมา ลมูลภักตร์ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญณัฎฐ์ ศิริมาจันทร์ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชร พจนาพันธ์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิราพร ห่อทอง 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ สงวนพันธ์ุ 100.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤชสร สุวรรณมณี 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี แทนคุณ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤติญา กมลฉัตรโสภณ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา



006: ธ.กรุงไทย นายสุชล จูห้อง 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นายกุนต์ พนาเวชกุล 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ ขุนสันเทียะ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณ์ธิดา ควรร าพึง 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 2,918.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสุรัตน์ วัฒนุญาณ 2,570.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 7,207.01                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อนุชา

006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 7,183.01                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อนุชา

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ สุสุทธิ 17,940.00               ใบยืมเลขท่ี 741/65 ลว. 5 ก.ย. 65

727,224.51           ทส. 1601.2/808

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 12,640.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อิสราวิญญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปิยกมล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสิตานันธ์ จันทร์สมบูรณ์ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปิยกมล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมุกตาภา น่ิมอนงค์ 2,940.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณชรินทร์ จิตรสมัคร 3,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ดวงพร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุชาดา เกษรเกิด 600.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทวิวรรณ ค าหล่อ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุชาดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววราภรณ์ มากสวาสด์ิ 2,650.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วราภรณ์

27,990.00             ทส. 1601.2/808

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายประสงค์ มังกิตะ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาพัชร ชมภู 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายศราวุธ จองค า 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายบิล เมืองเงิน 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายสุขเกษม นันภิวงค์ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายจีระศักด์ิ ตาค า 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายประเทิอง พรมเกษา 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายรักไทย คะนานิน 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายวิทูร จักรแก้ว 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายสกุลชัย เตจ๊ะ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัญชยา ราชวงษา 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายวีระวุธ ธิอินทร์ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายสุรเชษฐ์ มหามิตร 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล
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006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์วรินทร์ เมืองเงิน 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายนิรันดร์ ทรัพย์ศรีอุดม 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร พิมเสน 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนิษา หนูจุ้ย 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/สวัสด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายวรรณพิชัย วิลัยรัตน์ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/สวัสด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายปฏิภาณ นวลพรม 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/สุภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายชยากร นวลพรม 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/สุภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายธานี หนูย่ิง 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/สุภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ พรหมจรรย์ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/สุภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายอธิษฐ์ โย๊ะหมาด 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/สุภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายภานุวัฒน์์ จันต๊ะ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร วังพาล 290.32                   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายศักด์ินรินทร์ ค าพ่วง 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายวิทวัส บัวเกตุ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวภัสร์ ม่ังค่ัง 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกานต์รวี อ่อนวัน 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายวราพล สระทองเติม 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ สุวรรณเดชา 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายธนวันต์ คล้ายบุญโต 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายธรรมรัตน์ แก้วเกตุ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริวิภา เย็นจิตร 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธีรา อ านักขันธ์ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ดุสิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริวรรณ ปันสุข 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ดุสิต
006: ธ.กรุงไทย นายนัคเรศร์ อากาศสุภา 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ประจักร

006: ธ.กรุงไทย นายมารุต หุ่นทอง 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ประจักร

006: ธ.กรุงไทย นายนิติภูมิ ปู่น าพา 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ประจักร

006: ธ.กรุงไทย นายวิกิจ สีละคร 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑพร จวงสาคร 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิศมัย อัปมะโห 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายศรัณย์พัชร์ แสงอื น 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายบุญตา สิทธ์ิหาญ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายอภิชัย แสงค า 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายศิรวิทย์ นารอด 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายสุริยง ประวัติ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายจรัญ แย้มพราย 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายวันตรี ไพรช่ืนสกุล 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต คณาพงศ์พันธ์ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายนพพร ใจต๊ะ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายสรศักด์ิ เกษมสุขเจริญกุล 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ยุทธพงษ์



006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ โยรภัตร 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล แก้วหนัก 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกวัฒน์ วิชาผา 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายทศพล ยะเป้ีย 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางศุภากันต์ บุตรเนตร 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายเอนก แปงใจ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ดนุศัก

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโยทะกา สุริยา 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ดนุศัก

006: ธ.กรุงไทย นายกษิดิศ จันทร์ประเสริฐ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ดนุศัก

006: ธ.กรุงไทย นายอารักษ์ ชุ่มจิตร์ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ดนุศัก

006: ธ.กรุงไทย นายพยอม ดวงเทียน 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ดนุศัก

006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ติสันโต 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ดนุศัก

558,290.32           ทส. 1601.2810
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006: ธ.กรุงไทย นายอุดร ห้วยผัด 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพิทยา ต๊ะสุ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงทิพย์ หนูทัด 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางขนิษฐา อ้ายจุ้ม 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพวงแก้ว คงดี 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิการ์ แดงซิว 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย นุ่มนวล 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางหน่ึงฤทัย เกตุวิริยะกุล 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธีรพงษ์ หทัยแสนสุขสม 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุเทพ โก่งมณี 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอินหวัน แก้วโชน 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพิน ใจสา 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอ าพล ทานะ 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันดา นาต๊ะ 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายผัด กันทะวงษ์ 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินันท์ วาทา 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางรุ่งทิวา สีจ๊ะแปง 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ อ่อนสมสอด 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาทิตยา เพ็ญสวัสด์ิ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอธิสันต์ กันทะโม้ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์แก้ว 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายศตวรรษ ทองมาก 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวรินยุพา นาต๊ะ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไอรดา นาละต๊ะ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65
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006: ธ.กรุงไทย นายเจนวิทย์ ใจแพร่ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันตภา ท านุพรพันธ์ 12,375.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายคมน์ เครืออยู่ 29,700.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางผัด ตาแสงวงษ์ 8,950.66                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสนธยา  ทาวงษ์ 8,545.82                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวิทิต พุฒิพงศ์เจริญชัย 8,545.82                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายนราวุฒิ มีเงิน 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายโยธิน กัณทะวงษ์ 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาชินี สายชาลี 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งทิวา ปัญญา 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวลักษณ์ สถาพรคีรี 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสีนวน ใหม่กัน 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายแสงจัน ต๊ิสา 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงธ์ อยู่เย็น 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย นาสิงห์คาร 8,910.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ตาเป็ง 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมณฑล งามประเสริฐ 11,346.78               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววงเดือน ด าสะดี 10,179.04               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพฤหัส อุไรเลิศ 11,930.65               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางฉวีรัตน์ จันทร์ทิม 8,126.44                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี วรเดช 14,266.13               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสุพรรณ์ สุนทร 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสมร เอ่ียมเล็ก 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางภัคจิรา นามแสน 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายทวน ตาแสงวงษ์ 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายทอน ค าปวน 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางจันเป็ง สารจุม 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเกษม ใหม่กัน 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอุ่นเรือน แก้วค า 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายป้อ ฟูเชื อ 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายแก้ว แก้วโชน 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายยนต์ แดงซิว 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพุทธ แก้วโชน 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายค ามา จันทราวงค์ 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสันติ เกตุวิริยะกุล 12,375.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ เทพา 12,375.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพิชญา อุ่นใจ 12,375.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางวชิรวิทย์ ธิการ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดีกาจน์ ต๊ะอ้าย 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65



006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินันท์ จันห้วย 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลจันทร์ แสงหล้า 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ต่าน้อย 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางถนอมจิตร พิพัฒน์ศาสตร์ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมงคลฉัตร มากมี 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางรวิภา ปุกเปียง 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางจิตรลดา เกื อชู 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมิง วันดี 9,405.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด สุยะตุ่น 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ ธรรมโม 40,000.00               ใบยืมเลขท่ี 723/65 ลว. 1 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริรัตน์ แรงคง 41,718.00               ใบยืมเลขท่ี 753/65 ลว. 5 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางลัดดาวัลย์ ศรีสนธิแสง 26,600.00               ใบยืมเลขท่ี 754/65 ลว. 5 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 41,600.00               ใบยืมเลขท่ี 755/65 ลว. 5 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวลลิสา สาตะรักษ์ 30,000.00               ใบยืมเลขท่ี 736/65 ลว. 5 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายนิทัสน์ คล้ายแย้ม 17,670.00               ใบยืมเลขท่ี 722/65 ลว. 3 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางอภิระมน ฐิติชยาภรณ์ 5,340.00                ใบยืมเลขท่ี 764/65 ลว. 6 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 8,885.00                ใบยืมเลขท่ี 752/65 ลว. 5 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา เอนกคณา 260,000.00             ใบยืมเลขท่ี 757/65 ลว. 6 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายสมบัติ ยัญนะ 17,139.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65/ปรับ=100 , คืน=581

006: ธ.กรุงไทย นายชานนท์์ ป้องวิเชียร 11,880.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชกร อินทะเสม 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ภัทรานิษฐ์ วอรชีวศฤงคาร 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

1,378,386.34         ทส. 1601.2809

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายจักรพันธ์ ศรีหร่าย 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐชา ป้ันชูศรี 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนาภรณ์ หม่ืนแก้ว 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ แสงน  ารัก 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสุพิชชา ฐนียธีรวงษ์ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางกรรณิกา เหมทานนท์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ภาคไพรศรี 11,434.50               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัตพร สายวรรณะ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนาถ ตะกรุดนาค 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวติณณา ศรียา 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธรณินทร์ ถ่ินจอมขวัญ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก พูลสวัสด์ิ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสลิตา พานค า 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชรนน รัตนธวัลกร 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันพัชพร พระทอง 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพนา เขม้นเขตการ 9,517.58                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายบรรหาร ชินสุขคีรี 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางเยาวเรศ อินต๊ะยา 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงไกร เสือบัญชา 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางอรทัย น  าวน 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสมใจ บุญศรี 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย สว่างธรรมคีรี 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายประเทือง ตุ้ยล าปาง 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมาน ปัญญาไว 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนวดี ชาญช่างทหาร 12,375.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสหสวรรษ แก้ววิเศษ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรงอัปสร บุญค  า 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล วานิชสมบัติ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิตา แซ่อ๊ึง 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวิมล หงษ์ชู 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร จงกลรัตน์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลดา กองอะรินทร์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร ชัยเพชร 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา สุขส าราญ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายถิรวัฒน์ ราตรี 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายชิดชัย สมประสงค์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ แจ่มดอน 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภัสรา อนุรักษ์สิงขร 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางนงคราญ โก่งมณี 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธิติ จรัสพงไพร 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ สิงขรอภิบาล 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย สุกใส 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายจรูญ บุญศรี 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายคงเดช ราชกาวี 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธนะชัย ปุกเปียก 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางกัญญา มาเพ่ิม 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสหัสพล พระสลัก 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายชัชวาล สารจุม 3,193.54                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัศพร อนุรักษ์มาลัยกุล 8,950.66                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกัลปนา ฟูเชื อ 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมานพ เพชรมณีเลิศ 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุนทร วาทา 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65



006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชกานต์ หิรัญอุดมโชค 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวีระ วาทา 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุพรรณ สิงขรอภิบาล 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา แสนเจริญลาภ 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเป็ง นันตา 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสะค๊ึ ชินสุขคีรี 9,355.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสหรักใหญ่ ทาแดง 9,405.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายนัทธพงศ์ ค าพิละ 9,405.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ค าด า 9,405.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายประดับ นาละต๊ะ 9,652.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธนิต มาเพ่ิม 9,652.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายศตายุ วัฒนาธีระกิจ 9,652.50                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอุเทน อินต๊ะยา 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา อ่ินแก้ว 10,395.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาลัย ใหม่กัน 10,395.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนันฉัตร มาเพ่ิม 10,395.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมมิตร สะการะคีรี 10,395.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ชินสุขคีรี 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร ชนมากุรทรัพย์ 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางอ าพร คิดเห็น 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

824,700.28           ทส. 1601.2/811

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบุญส่ง เพ็ญดา 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมยศ กีรติวุฒิกุล 29,700.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร ไชยสิงห์ 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

011: ธ.ทหารไทย สิบโท ภุชพงศ์ พ่อค้า 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

73,260.00             ทส. 1601.2/811

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 10,093.87               ค่าไฟฟ้า มี.ค.- ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 70.00                     ค่าน  าประปา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 107.00                   ค่าโทรศัพท์ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวีร์ ศรีทิพโพธ์ิ 3,000.00                ค่าลงทะเบียน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช 15,440.00               ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ฐิตาภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิโรรัตน์ ขุนทอง 8,042.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ฐิตาภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัตรา ปรางทอง 7,956.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ฐิตาภา

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 12 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 9 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงษ์ แย้มแก้ว 8,030.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ฐิตาภา

006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 1,470.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 2,090.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 1,040.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 1,040.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 3,200.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 1,040.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจิวรรณ จักกะพาก 840.00                   ค่าเบี ยเลี ยง สค 65/รุจิวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายสมศักด์ิ โรจน์เอกจิตต์ 740.00                   ค่าเบี ยเลี ยง สค 65/รุจิวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายวัชระ เกษร 680.00                   ค่าเบี ยเลี ยง สค 65/รุจิวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 3,678.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 2,796.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา หวังพิทักษ์ 2,722.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายวิภาวรรณ บุญประเสริฐ 2,820.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 2,506.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ผ่องอ าพล 6,100.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นายสินธวัช อินทรักษ์ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นางสุภาวดี สนธิ 6,100.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นายชูชาติ แสนศรี 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นายอรรถกาญจน์ ยะไชยศรี 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นางจิราภรณ์ ค านาทิพย์ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นางศรัญญา ใหม่คามิ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นายนวัตน์ คีรีแรง 19,420.00               ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายวาทิตย์ รัตนโอภาส 12,720.00               ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายอมรเทพ ทรัพย์สถิตย์กุล 12,720.00               ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต บูรณโกศล 12,720.00               ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ สมทรัพย์ 12,720.00               ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 6,204.00                ค่าเบี ยเลี ยง

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 8,408.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/เฉลิมขวัญ

006: ธ.กรุงไทย นายปณัชช์ ยาตรา 4,938.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/เฉลิมขวัญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจค า 4,914.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/เฉลิมขวัญ

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 6,254.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต บูรณโกศล 5,560.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มิย 65/ธนกฤต

006: ธ.กรุงไทย นายวาทิตย์ รัตนโอภาส 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มิย 65/ธนกฤต

006: ธ.กรุงไทย นายวินัย สามิภัก 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มิย 65/ธนกฤต

006: ธ.กรุงไทย นายวรัญญู ทองช านาญ 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มิย 65/ธนกฤต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์พิมล ค าเหลือง 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มิย 65/ธนกฤต

006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 6,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางกาญจนา น่ิมพิลา 5,860.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/สุชาติ



006: ธ.กรุงไทย นางปริยากร พรพิบูลย์ชัย 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวลมณี จิตจักร 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุ แก้วม่วง 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายรัฐพล อภิรมยานนท์ 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายสาคร กัลหาวัล 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายบุญมี อภิรมยานนท์ 6,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร ดีบ้านโสก 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายสมเด็จ สอนเวียง 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิรุฬ หล้ามาชน 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกนาถ ไทยงาม 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 5,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/ชนัญชิดา

006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 2,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/ชนัญชิดา

006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 919.67                   ค่าน  าประปา ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 6,656.80                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายศุภชัย นุชิต 5,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายศุภชัย นุชิต 8,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเกื อ 4,500.00                ค่าเบี ยเลี ยง

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 4,120.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรี จิรเศรษฐดิลก 4,240.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา สุริยะ 3,940.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 3,890.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีรัตน์ บวรวิษฐา 3,900.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 3,904.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 11,410.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 3,040.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/ชนัญชิดา

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 1,040.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/ชนัญชิดา

006: ธ.กรุงไทย นายสรนันท์ จ าปาศรี 7,105.01                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 7,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ส.ค.65/นที

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 7,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ส.ค.65/นที

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 7,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ส.ค.65/นที

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข 3,998.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 7,830.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 9,270.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล  า 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ สีเขียว 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายปานสิน ปวงรังษี 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค า 8,750.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ์ หอมจันทร์ 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ



006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 8,210.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายนราธิป เมฆสุวรรณ 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญสูง 8,550.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายนันทพงศ์ สีหมาด 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายแทนตะวัน ก้านจักร 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายพิศิษฐ์ พิศิษฐ์บดี 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ์ พวงนิล 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ ขอสุข 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุริโย 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายปรีดา พูลเอียด 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรัพย์ 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายศิขรินทร์ งามละมัย 3,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายเมทนี สีมันตร 6,780.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/เมทนี

006: ธ.กรุงไทย นายพีรพัฒน์ ภักดีบุรี 2,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/เมทนี

006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 6,818.40                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 240.00                   ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/พชร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยาพัชร เรืองนาค 240.00                   ค่าเบี ยเลี ยง เดือน กค 65/พชร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 3,710.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอัครพงษ์ นาคถนอม 3,640.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อัครพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 3,000.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อัครพงษ์

528,380.75           ทส. 1601.2/817

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ 6,060.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/เบญจรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ตั งมิตรเจริญ 7,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ส.ค.65/นที

13,060.00             ทส. 1601.2/817

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ป่ินเนียม 1,520.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 2,940.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 2,020.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 13 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 8 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นายวีร์ ศรีทิพโพธ์ิ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 2,320.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายด ารงศักด์ิ ธนีบุญ 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 2,520.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติทัศน์ สุริยา 920.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายณภัทร์ ดลเสถียร 2,220.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายณภาภัช เจ๊กแป้น 2,620.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราภรณ์ เพ่ิมศิริวาณิชย์ 2,320.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานุช กิจสิทธิโชค 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 2,020.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนันเนตร์ ภูแผ่นนา 2,420.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐกฤตา ธนัญกิจกุล 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารัตน์ นุ้ยฉิม 1,820.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายวีระพล บุประเสริฐ 300.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอรินทร์ บุญศรี 2,320.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร 1,520.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัญญา ลงสุวรรณ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวิทวัส เขียวบาง 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐาภรณ์ แก่นนาค า 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายปฐวี พุฒิไพโรจน์ 900.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณ์พงศ์ ล่ิวพฤกษพันธ์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐภรณ์ ปุณณวานิชศิริ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐาปนี น าไทย 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมีณา ดีโพธ์ิรัมย์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจวรรณ ม่ันบัว 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ชนะบุญ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ดวงสุวรรณ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายเสริมยชญ์ ช านาญค้า 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายสันติ รุจิรัตน์วานิช 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฤมล กรณ์สนธ์ิ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวนีย์ เกิดทิพย์ 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติมา เธียรถาวร 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ เจริญจิต 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุอธิญา ทองเกลี ยง 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางกุนตลา สมเคราะห์ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายเบญจรงค์ ช้างสีสังข์ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนูลัยลา มะยูนุ๊ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางปิยวรรณ วิทุรานิช 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายโอภาศ พันธ์ทอง 900.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชาติ บุญชูวงค์ 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตสุดา วงค์แสน 200.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจิวรรณ จักกะพาก 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวรรณ ศรีสุวรรณ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรอนงค์ นวลมาถต์ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เอ่ียมสุภา 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโรจนา บัวทอง 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐพร นันทิวัฒน์ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายสมศักด์ิ โรจน์เอกจิตต์ 100.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายธีรพล ช านาญพล 600.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายสุรกิจ โมบัณดิษฐ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววริษา ชัยสุขสันต์ 300.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสโรชา หอมจันทร์ 600.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายชัยรัตน์ ลิ มสุวรรณ 300.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ สามล 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์ศักด์ิ เท่ียงธรรม 5,240.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ถมปัด 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงค์ เอกศิริพงษ์ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายทวีชัย วงษ์ทอง 5,240.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายสุริยา น  าแก้ว 5,240.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ศรีตระกูล 5,240.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ เนียมประยูร 5,240.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายเมทิน อินทร์แย้ม 5,240.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ์ พวงนิล 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ 3,820.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด 5,580.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉรา จันสีนะ 5,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภรณ์ ส้มเกลี ยง 5,060.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรศยา สมจัย 5,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย ใจยงค์ 5,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ จีระบุตร 5,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายระเด่น แสงดารา 5,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายจตุรงค์ หมอโอสถ 5,480.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมพร ค าชมภู 6,230.00                ค่าเบี ยเลี ยง สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายวิษณุ ด ารงสัจจ์ศิริ 170.00                   ค่าพาหนะ เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ บุตรดี 240.00                   ค่าพาหนะ เดือน สค 65



006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 520.00                   ค่าพาหนะ เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ บุตรดี 6,880.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายสุวิจักษณ์ สวัสดี 4,700.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจมาศ สีสุจารย์ 5,000.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิชัย นามศรี 4,500.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ เคนมี 2,780.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล 1,450.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น 1,630.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นายวันชัย กิติยะ 1,880.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน สค 65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ 640.00                   ค่าพาหนะ ก.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย ใจยงค์ 698.00                   ค่าพาหนะ ก.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 1,500.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกแบบก่อสร้าง ส .ค.65/กานดิษฎ์

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ เครือตา 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกแบบก่อสร้าง ส .ค.65/กานดิษฎ์

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร สืบคุณะ 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกแบบก่อสร้าง ส .ค.65/กานดิษฎ์

006: ธ.กรุงไทย นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร 55,970.00               ค่าเบี ยเลี ยง พค 65

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 14,640.00               ค่าเบี ยเลี ยง สค 65/อิสเรส

006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์รักษ์ อัครปุญญานนท์ 10,640.00               ค่าเบี ยเลี ยง สค 65/อิสเรส

006: ธ.กรุงไทย นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร 60,660.00               ค่าเบี ยเลี ยง เมย 65

006: ธ.กรุงไทย นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร 55,160.00               ค่าเบี ยเลี ยง มิย 65

006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 801.33                   ค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตต์ิ ทรายมูล 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายศิริชัย สีเขียว 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายมนต์ชัย นันตาวงค์ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายโกมินทร์ พระวงษ์วัน 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายทัศนัย เมืองมา 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกพงษ์ เผ่าแก้ว 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายดนุพล ภัทรวรรธ 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์นิรันทร์ มีครัว 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวลักคณา จ าปา 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปภัสรา เป้ียขัน 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกพันธ์ บุญเรือง 9,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา เชิงรู้ 6,941.94                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสุนิตา หงนิพนธ์ 18,030.00               ใบยืมเลขท่ี 772/65 ลว. 7 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชาติ บุญชูวงค์ 14,220.00               ใบยืมเลขท่ี 777/65 ลว. 8 ก.ย. 65

557,121.27           ทส. 1601.2/816


