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006: ธ.กรุงไทย นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง 115,600.00               ใบยืมเลขท่ี  66/66 ลว. 8 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 40,770.00                ใบยืมเลขท่ี  69/66 ลว. 8 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ ภูศรีเทศ 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดารารัศมี จันทร์หอม 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายไพบูลย์ คุณพิโน 27,783.82                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายภูษิต พรหมมาณพ 27,783.82                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิติยาภรณ์ ภูมินา 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพิชญา แสงฉาย 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน 18,522.54                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ศรีส าอางค์ 14,818.09                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภรณ์ มาตุ้ม 18,522.54                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ สายวังกง 12,375.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนากานต์ ฉินสุมากุล 12,276.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรีสุดา อังคะค ามูล 15,642.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทัชพร ทองบริสุทธ์ิ 13,365.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัสมา พิณธ์มณี 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชกร อินทะเสม 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชานนท์ ป้องวิเชียร 11,880.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมบัติ ยัญนะ 16,458.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ แกล้วทนงค์ 16,458.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรานิษฐ์ วอรชีวศฤงคาร 16,458.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65

479,885.11             ทส. 1601.2/1075  ลว.11 พ.ย.65
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006: ธ.กรุงไทย นายกฤตศิลป์ สงเคราะห์ 35,400.00                ใบยืมเลขท่ี  63/66 ลว. 7 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ 68,400.00                ใบยืมเลขท่ี  64/66 ลว. 7 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทร์เพ็ญ เกษตรสินธ์ 91,200.00                ใบยืมเลขท่ี  65/66 ลว. 7 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรรณ์ สุนทร 11,880.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังสนา ศิริดล 10,890.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมร เอ่ียมเล็ก 10,890.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิรชา อบเชย 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจิตรา พะย้ิม 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 27,783.82                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ มะซอ 12,965.72                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี    11  พฤศจิกายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี    11  พฤศจิกายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนีพร วิชาเงิน 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายศิวกร ค าลือ 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ค ามาก 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา จันทราศรี 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ 10,890.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี บัวปลี 10,890.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางรัมภา เฉลิมวงษ์วิจิตร์ 10,890.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายดรุณ เสนามี 10,890.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันพัชพร พระทอง 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร ชัยเพชร 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร จงกลรัตน์ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญวรัตน์  วัฒนศฤงฆาร 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางทัศนีย์ ต่ิงทับ 15,345.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธมลวรรณ ทองช านาญ 15,345.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาลิษา ขันติวงศ์ 12,039.54                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ปิยะนันท์ หนูพระอินทร์ 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายประเสริฐศักด์ิ พูลสาริกิจ 13,891.91                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอัษฎา ศรีเจริญ 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธรณินทร์ ถ่ินจอมขวัญ 14,818.09                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางแหวน ศรีวรษา 12,039.54                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายกรต์ มนัสศรีสุขใส 27,783.82                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางบัวพัน เทียมคู่ 12,039.54                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ผกาวรรณ เทพสุขดี 13,891.91                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางกนกพร กิตติสุขเจริญ 12,039.54                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายถิรวัฒน์ ราตรี 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ทรงอัปสร บุญค้ า 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชิดชัย สมประสงค์ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ชลดา กองอะรินทร์ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล วานิชสมบัติ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา สุขส าราญ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.กมลชนก พูลสวัสด์ิ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติคุณ ฤกษ์งาม 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.สิริวิมล หงษ์ชู 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.จารุวรรณ แจ่มดอน 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิตา แซ่อ๊ึง 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชรนน รัตนธวัลกร 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุญญตา บุญลอย 15,309.16                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ หนูภักดี 17,139.35                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิสุทธ์ิ กะแตเซ็ง 16,670.46                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65



006: ธ.กรุงไทย นางสาวตีระณา ตาใส 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐณิชา ล าปอง 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าหวาน ค าหงษ์ 13,860.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิพงษ์ จ าปาอูป 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐภูมิ ต๊ะปิง 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายกษิดิศ จันทร์ประเสริฐ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอารักษ์ ชุ่มจิตร์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ ธรรมโม 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ติสันโต 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 1,240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นายวรพจน์ ด ารงภภู่ 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 1,240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นายวรพจน์ ด ารงภภู่ 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ า 1,240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค า 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ศิริสัจจัง 1,500.00                  ค่าพาหนะ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล 3,500.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑาทิพย์ อรทัย 3,500.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยาวดี ทวยชน 3,500.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรังสิมา เสริมพานิช 2,900.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายนันทพงศ์ สีหมาด 3,500.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 1,600.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 1,200.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายทวิธาร จีนะสฤษด์ิ 500.00                    ค่าตอบแทน ต.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุสุมา ลมูลภักตร์ 1,300.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายสุชล จูห้อง 1,400.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณ์ธิดา ควรร าพึง 1,500.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ 2,580.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด 3,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉรา จันสีนะ 5,080.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภรณ์ ส้มเกล้ียง 2,680.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรศยา สมจัย 4,680.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย ใจยงค์ 4,040.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ จีระบุตร 5,080.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายระเด่น แสงดารา 5,080.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายจตุรงค์ หมอโอสถ 1,940.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 9,478.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภัทรภรณ์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 4,996.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 5,186.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ สมรวย 5,312.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 5,154.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 4,970.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 1,878.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65//วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสรวีร์ แสนธิ 1,894.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65//วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพล พนารินทร์ 1,842.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65//วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย น.ส.วันทนี ลาภะสิทธินุกุล 922.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 2,228.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ตุลยวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค า 2,494.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ตุลยวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 3,862.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 2,828.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ตรีประเคน 2,874.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นายประสงค์ ช านาญ 2,906.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉราพร จอมปินทอง 2,900.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 9,312.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 4,928.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉราพร จอมปินทอง 4,980.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาลัย เสมอใจ 7,460.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/นภาลัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอินทิรา พันธาสุ 3,630.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/นภาลัย
006: ธ.กรุงไทย นายนฤชา จากปล้อง 3,660.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/นภาลัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 875.00                    ค่าอาหาร ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 700.00                    ค่าอาหาร ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ต.ค.65/วรรณชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายวิษณุ ด ารงสัจจ์ศิริ 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ต.ค.65/วรรณชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ บุตรดี 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ต.ค.65/วรรณชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ บุตรดี 1,500.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ต.ค.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 1,200.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ต.ค.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ 1,200.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ต.ค.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 18,000.00                ค่าเบ้ียประชุม ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 14,250.00                ค่าเบ้ียประชุม ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 165.00                    ค่าผ่านทาง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 165.00                    ค่าผ่านทาง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 7,110.80                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 9,036.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัคจิรา หน่ายหนีช่ัว 4,568.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธ์ิ 8,030.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/สุภาวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สดใส 3,360.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/สุภาวดี



006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตรา ครองสถาน 3,606.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/สุภาวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนภา พวงสุวรรณ์ 3,360.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/สุภาวดี
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ชมภูภู่ 3,520.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/สุภาวดี
006: ธ.กรุงไทย นายพรศักด์ิ เหมือนแท่น 3,668.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/สุภาวดี

1,233,773.88          ทส. 1601.2/1074  ลว.11พ.ย.65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสุภาวดี อินทร์ตน 5,940.00                  ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวจันทร์จิรา พุ่มดี 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
011: ธ.ทหารไทย สิบโท ภุชพงศ์ พ่อค้า 12,870.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมยศ กีรติวุฒิกุล 29,700.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ น.ส.สุภาพร ไชยสิงห์ 12,870.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ น.ส.วราภรณ์ มากสวาสด์ิ 1,610.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65//วราภรณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณชรินทร์ จิตรสมัคร 910.00                    ค่าอาหาร ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 8,274.80                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อธิพงษ์

87,024.80              ทส. 1601.2/1074  ลว.11พ.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี    15  พฤศจิกายน 2565


