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006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 900.00                    ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร โคตรวงค์ 2,420.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นายเบญจพล โพชชมภู 1,780.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร รัตนารี 2,420.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังคณา ทองค า 2,180.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐา รักยืด 1,980.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐ์ดรัณ ปัณณธรทวีโกมล 2,420.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นายธนชัย ตระการเอ่ียม 1,740.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน์ ก้านจันทร์ 3,600.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 3,400.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ ไชยศักดา 3,400.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสิริ เพ็ญกุล 3,800.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรชนก เทศเขียว 3,800.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัททิยา นพนนท์ 2,800.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นางสุนิตา หงนิพนธ์ 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ 2,200.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน จ่ันเพชร 1,870.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 3,280.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยวรรณ วังอนานนท์ 1,990.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาครรัตน์ เพชรน้อย 4,030.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวปรียา เช่ืองพิทักษ์ 2,680.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขนิษฐา พิมพ์หนู 1,350.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.หญิงพรพิมล แก่นโท 3,830.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัชพร ใจช้ืน 3,880.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนุช ใจช้ืน 4,650.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 1,470.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายปกรณ์ ศรีวิสิฐศักด์ิ 1,300.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ นพนนท์ 1,300.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑาพร ทองนุ่น 600.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี ยอยย้ิม 1,900.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิสนันต์ พูลยรัตน์ 1,400.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิชุตา ตรีชิต 1,000.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
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006: ธ.กรุงไทย นางปราณี บุญสรรค์ 1,400.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายชัยพฤกษ์ สุขมงคล 1,300.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ คล้ายศิริ 1,500.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิษาน์ ธาราเหลืองมงคล 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ อ่ึงทอง 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรนัส สุขโต 1,500.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา บุญสวน 1,600.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงฝัน แก้วไตรรัตน์ 1,800.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางมานิกา แก้วแกมเอม 400.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเปมิกา โกเลือน 1,600.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี พ่วงแก้ว 1,600.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวถานิตรา เอ่ียมหร่าย 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทนาพร วงศ์รัตนชัย 1,900.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภา ค าเคนม่วง 1,800.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกษณี เอกะวิภาต 1,100.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวิทย์ จอมศรี 1,300.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณิศา อุทัยรัตน์ 1,600.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ ย่ิงงามแก้ว 5,480.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 2,000.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 1,400.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุทิสา เพชรยวน 4,260.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุญฉัน ค าสาสินธ์ 5,480.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพ์สี 5,480.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 2,420.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 3,240.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 2,420.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ป่ินเนียม 2,240.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,620.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 1,520.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 2,140.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีร์ ศรีทิพโพธ์ิ 300.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชณัฐจิตต์ เหล่ียมสุวรรณ 1,300.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 2,540.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายด ารงศักด์ิ ธนีบุญ 2,020.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 2,240.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา



006: ธ.กรุงไทย นายกิตติทัศน์ สุริยา 940.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภัทร์ ดลเสถียร 2,640.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภาภัช เจ๊กแป้น 2,740.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราภรณ์ เพ่ิมศิริวาณิชย์ 2,440.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานุช กิจสิทธิโชค 2,140.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 2,540.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 420.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนันเนตร์ ภูแผ่นนา 2,440.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐกฤตา ธนัญกิจกุล 2,540.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารัตน์ นุ้ยฉิม 1,940.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีระพล บุประเสริฐ 400.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร 2,240.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัญญา ลงสุวรรณ 720.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพร้ิงเพลา คงงาม 1,640.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดุษฎี เริงหรินทร์ 1,640.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายกันตธีร์ ศิริป่ิน 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัสวี ไตรยะพานิช 100.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายปริวรรต ขันตี 1,440.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนาวรัตน์ ซุ่นฮ้ัว 1,540.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอิสรีย์ มณีรัตนสุวรรณ 1,640.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน 620.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยภัทร ด าเกล้ียง 300.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายโสฬส เอ่ียมเหมือน 1,540.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร หนูเมียน 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางประทุมทิพย์ ลัฐิถาวณิชย์ 400.00                    ค่าธรรมเนียม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมนุ 4,268.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 7,870.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางมารศรี แก้วปราณี 4,950.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นายวรศิลป์ แอ๊วสกุลทอง 2,920.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 4,560.00                  ค่าพาหนะ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 2,000.00                  ค่าพาหนะ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเทอดศักด์ิ ชมสุวรรณ 2,400.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ ไชยยงยศ 8,960.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สราวุธ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวนีย์ เกิดทิพย์ 2,800.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สราวุธ
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 6,100.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ชาญชัย



006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 480.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 6,650.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ประพันธ์
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร หนูเมียน 3,880.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ประพันธ์

243,308.00             ทส. 1601.2/1174  ลว.13 ธันวาคม 65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ 2,520.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/รุ่งกานต์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ ส.ต.อ.หญิงบุญภา ชุมทอง 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร 1,500.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพินิจศักด์ิ กล่ินมาลา 840.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ดุษฎี
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรัญญิก 2,840.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สราวุธ

9,400.00                ทส. 1601.2/1174  ลว.13 ธันวาคม .65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสุพรรณ์ สุนทร 11,880.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวรรณ เทพสุขดี 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางแหวน ศรีวรษา 12,870.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางบัวพัน เทียมคู่ 12,870.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธรณินทร์ ถ่ินจอมขวัญ 15,840.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา จันทราศรี 17,820.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกรต์ มนัสศรีสุขใส 29,700.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกนกพร กิตติสุขเจริญ 12,870.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ค ามาก 17,820.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายศิวกร ค าลือ 17,820.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนีพร วิชาเงิน 17,820.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางจิดาภา สร้อยทอง 16,335.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันตภา ท านุพรพันธ์ 12,375.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิชัย ภูมิพัฒนพงศ์ 32,175.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายปวีณ์กร เป่ียมพราย 12,870.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญวรัตน์  วัฒนศฤงฆาร 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดารารัศมี จันทร์หอม 17,820.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 15 ธันวาคม 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 13 ธันวาคม 2565



006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ มะซอ 13,860.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพิชญา แสงฉาย 17,820.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิติยาภรณ์ ภูมินา 17,120.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภรณ์ มาตุ้ม 19,800.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน 19,800.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัสมา พิณธ์มณี 17,820.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ศรีส าอางค์ 15,840.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ ภูศรีเทศ 17,820.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิสุทธ์ิ กะแตเซ็ง 17,820.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวป้อม เซ่ียงเจน 9,405.00                  ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวป้อม เซ่ียงเจน 9,405.00                  ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัตพร สายวรรณะ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัตพร สายวรรณะ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวรรณี ทองเช้ือ 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญนภา แถวไธสง 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางรัญจวน พลึกรุ่งโรจน์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายศิริพงษ์ หนูสว่าง 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรศักด์ิ อ่างทอง 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชิดชนก เพ็งสว่าง 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธ์ิ มงคลดี 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวิศาล อร่ามวิทย์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวาทิน เขตสูงเนิน 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายศาสตราวุฒิ ค านึงผล 9,000.00                  คาตอบแทน พ.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายนันทภัทร พงษ์พัฒน์ 9,000.00                  คาตอบแทน พ.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายภูณัฐชา สิทธ์ิญาณุตม์ 9,000.00                  คาตอบแทน พ.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุวรรณโส 9,000.00                  คาตอบแทน พ.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณนิสา มีฤทธ์ิ 9,000.00                  คาตอบแทน พ.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายสุระศักด์ิ ระถี 9,000.00                  คาตอบแทน พ.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ์ จิตพิทักษ์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธชาติ รุยไกรรัตน์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายธนศักด์ิ คล้ายทอง 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายณัตพงษ์ กุญชรินทร์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นางเปรมวดี จิตพิทักษ์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายบุญประเสริฐ ช่วยเมือง 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายกุลชาติ ชมเชย 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.66/นฤเศรษฐ



006: ธ.กรุงไทย นายมะรุสนี หะเล๊าะ 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายกอเซ็ง หะเล๊าะ 9,000.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แสงเพชร 8,040.00                  ใบยืมเลขท่ี  133/66 ลว. 8 ธ.ค. 65

718,835.00             ทส. 1601.2/1177  ลว.13 ธันวาคม .65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวจันทร์จิรา พุ่มดี 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
14,850.00              ทส. 1601.2/1177  ลว.13 ธันวาคม .65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 15 ธันวาคม 2565


