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006: ธ.กรุงไทย นายดุสิต ตาบ้านดู่ 32,080.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายดุสิต ตาบ้านดู่ 32,620.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร 80,000.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล มีทองขาว 80,000.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล มีทองขาว 61,360.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 695.50                   ค่าโทรศัพท์ มี.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายศุภชัย นุชิต 634.00                   ค่าไปรษณีย์ มี.ค.- ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 695.50                   ค่าโทรศัพท์ เม.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 695.50                   ค่าโทรศัพท์ พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิติยา ภู่ภิรมย์ 5,208.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 3,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายศุภชัย นุชิต 749.00                   ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายศุภชัย นุชิต 749.00                   ค่าอินเตอร์เน็ต ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายศุภชัย นุชิต 697.64                   ค่าโทรศัพท์ ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมพร ค าชมภู 902.76                   ค่าโทรศัพท์ พ.ค.- มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวีระสันต์ อาจไพวัลย์ 14,700.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วีระสันต์
006: ธ.กรุงไทย นายไพรสาน เม้ียนมิตร 8,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วีระสันต์
006: ธ.กรุงไทย นายศรีลา เพ็งจันทร์ 8,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วีระสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 2,335.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วัชราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 1,265.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วัชราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 3,370.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกตน์สิรี สุวรรณน้อย 1,730.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรับพร อุไรกุล 1,840.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา ม่ันเหมาะ 1,630.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจ้ง 1,500.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นให้ผล 1,700.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 1,650.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 5,060.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 2,830.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจ้ง 2,550.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา ม่ันเหมาะ 2,694.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 2,770.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ 3,026.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
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006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 2,640.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 1,665.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 693.36                   ค่าโทรศัพท์ ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 697.64                   ค่าโทรศัพท์ มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุจริต ชวนร าลึก 12,171.09               ค่าไฟฟ้า ก.ย.64,เม.ย.,ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุจริต ชวนร าลึก 10,958.67               ค่าน้ าประปา เม.ย.-ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 11,646.72               ค่าไฟฟ้า มี.ค.- ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 631.25                   ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุจริต ชวนร าลึก 1,881.06                ค่าไฟฟ้า มี.ค.- ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 8,330.10                ค่าไฟฟ้า เม.ย.- มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุจริต ชวนร าลึก 4,397.70                ค่าอินเตอร์เน็ต ม.ค.,เม.ย.-ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 107.00                   ค่าโทรศัพท์ ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 42.00                    ค่าน้ าประปา ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริลักษณา สมเพชร 631.30                   ค่าอินเตอร์เน็ต ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธิ สมบัติมาศ 525.00                   ค่าโทรศัพท์ ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 12,690.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสิชล เสือปรางค์ 4,952.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายประสงค์ ช านาญ 2,882.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ ปริมมูลสุข 2,878.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพล พนารินทร์ 2,898.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายพีรวุฒิ ต้ังเก้ือมิตร 2,872.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 7,500.00                ค่าพาหนะ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 5,918.16                ค่าไฟฟ้า พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมพร ค าชมภู 1,262.60                ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ค.-ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 631.25                   ค่าอินเตอร์เน็ต ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 5,236.63                ค่าไฟฟ้า ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 4,862.69                ค่าไฟฟ้า ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 2,866.21                ค่าไฟฟ้า มี.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 3,692.31                ค่าไฟฟ้า เม.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 2,426.25                ค่าไฟฟ้า มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 3,381.47                ค่าไฟฟ้า ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 3,887.97                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 8,560.00                ค่าอินเตอร์เน็ต ม.ค.- มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ สุสุทธิ 1,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อ านาจ
006: ธ.กรุงไทย นายศุภัช นาคโคกสูง 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อ านาจ
006: ธ.กรุงไทย นายนิทัศน์ ทองเช้ือ 11,720.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย นิจกร 11,720.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายอัฐวีร์ พิมพา 6,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิทัศน์



006: ธ.กรุงไทย นายอรรควรรณ หัสดิน 6,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ โพธ์ิทอง 6,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ภู่เงิน 6,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายทัตพงศ์ หาญมานพ 6,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ เรืองเกิด 11,720.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 3,298.50                ค่าจัดท าหนังสือ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี รต.นิติสิทธ์ิ กล่ันน้ าทิพย์ 2,020.00                ค่าจัดท าหนังสือ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายจิตติศักด์ิ ยอดค า 6,365.67                ค่าพาหนะ ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชรัญญา ศิริบูรณ์ 1,400.00                ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 5,771.58                วัสดุอุปกรณ์ ส.ค.-ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 3,700.00                ค่าใบประกาศนียบัตร ส.ค.-ก.ย.65

600,108.08            ทส. 1601.2/9956   ลว. 6 ต.ค.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุชาดา เกษรเกิด 8,650.00                ค่าดอกไม้เคร่ืองประดับ ก.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุชาดา เกษรเกิด 3,950.00                ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ก.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 738.25                   ค่าอินเตอร์เน็ต ส.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 4,980.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

18,318.25             ทส. 1601.2/956   ลว. 6 ต.ค.65
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