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006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 35,660.00              ใบยืมเลขท่ี  99/66 ลว. 28 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 107.00                  ค่าโทรศัพท์ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 107.00                  ค่าโทรศัพท์ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 749.00                  ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวนิดา ทองนุช 223.00                  ค่าไปรษณีย์ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวนิดา ทองนุช 205.00                  ค่าไปรษณีย์ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางวนิดา ทองนุช 631.30                  ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 20.00                    ค่าน ้าประปา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 151.00                  ค่าไปรษณีย์ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวนิดา ทองนุช 631.30                  ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 527.75                  ค่าโทรศัพท์ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 277.00                  ค่าไปรษณีย์ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 49.00                    ค่าน ้าประปา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 2,713.19                ค่าไฟฟ้า ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 2,484.57                ค่าไฟฟ้า ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรณี พวงสุนทร 524.25                  ค่าโทรศัพท์ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 10,990.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 15,540.07              ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/บางรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายก้าพล ชูปรีดา 8,986.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/บางรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายนราวิชญ์ ช่างต่อ 8,696.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/บางรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 5,984.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/บางรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะวดี บัวจงกล 5,640.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/บางรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 1,840.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/บางรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นางลักษมี สุทธิวิไลรัตน์ 1,989.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/บางรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 7,760.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ชัยวงศ์ 2,884.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 2,800.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายธรรมยุทธ ธงประชา 2,860.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 17,030.00              ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายปานสิน ปวงรังษี 7,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพิศิษฐ์ พิศิษฐ์บดี 7,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 7,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ์ พวงนิล 7,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ ขอสุข 7,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรัพย์ 7,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 6,200.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   2 ธันวาคม 2565



006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 1,426.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ตุลยวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค้า 1,678.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ตุลยวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 8,634.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/มาลี
006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 7,166.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/มาลี
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 115.00                  ค่าผ่านทาง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางวาสนา ก่อผล 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 4,786.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายศิริชัย ด้วงเงิน 4,946.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 9,860.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัสสร สุนทรวิภาต 4,636.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/อรพินท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวลักษณ์คณา พิศวง 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/อรพินท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/อรพินท์
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 8,370.00                ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/พรนิภา
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงษ์ แย้มแก้ว 4,930.00                ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/พรนิภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอื อใจรัช ทองดอนโพธ์ิ 39,700.00              ค่าใช้จ่ายในการอบรม
006: ธ.กรุงไทย นายจิรวัฒน์ ย่ิงสกุล 13,140.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/จิรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายวินิตย์ อ่อนเกลี ยง 14,640.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/จิรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายอานุภาพ แพกุญชร 10,640.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/จิรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายธีระยุทธ์ิ สุวรรณใจดี 10,640.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/จิรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายยงยุทธ รุยไกรรัตน์ 10,640.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/จิรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายนฤเศรษฐ แก้วคง 13,140.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายฮาริพันธ์ เกตุชู 10,640.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายนุกูล คงสวี 15,640.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายชัยพงษ์ มากเพชรศรี 14,140.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ธีปานุเคราะห์ 10,640.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 4,820.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 2,820.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 2,840.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 2,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 1,500.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ต.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัสสร สุนทรวิภาต 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ต.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายวันชัย กิติยะ 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ต.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติธัช ธรศิริวัฒน์ 6,387.04                ค่าตอบแทน ต.ค.65 /สาคร
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ แสงน ้ารัก 6,387.04                ค่าตอบแทน ต.ค.65 /สาคร
006: ธ.กรุงไทย นางกรรณิกา เหมทานนท์ 9,000.00                ค่าตอบแทน ต.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายพฤหัส อุไรเลิศ 9,000.00                ค่าตอบแทน ต.ค.65/เกรียงศักด์ิ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ภาคไพรศรี 9,000.00                ค่าตอบแทน ต.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 50.00                    ค่าผ่านทางพิเศษ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 240.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อิสราวิญญ์
006: ธ.กรุงไทย นายวรพจน์ ด้ารงภู่ 240.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อิสราวิญญ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 1,240.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย สิบเอกนิกร แสงแก้ว 240.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสินีนิษฐ์ งิ ววิจิตร 980.00                  ค่าอาหารประชุม พ.ย.65 
006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 16,680.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์รักษ์ อัครปุญญานนท์ 11,680.00              ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร 10,190.00              ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค์ สายเสน 1,000.00                ค่าวัสดุเชื อเพลิง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระหนก 15,345.00              ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุไร เค้าหอม 15,345.00              ค่าจ้างเหมา พ.ย.65

551,790.51           ทส. 1601.2/1155  ลว. 2 ธันวาคม .65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์ 702.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 120.00                  ค่าผ่านทาง พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 10,982.00              ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อธิพงษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 1,240.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อิสราวิญญ์

13,044.00             ทส. 1601.2/1155  ลว. 2 ธันวาคม .65
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