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006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 3,624.40                  ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 738.25                    ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 346.68                    ค่าโทรศัพท์ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 192.60                    ค่าน ้าประปา พ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 1,355.18                  ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิมล ฦาชา 1,002.00                  ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล 3,400.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑาทิพย์ อรทัย 3,200.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยาวดี ทวยชน 3,400.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรังสิมา เสริมพานิช 3,200.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายนันทพงศ์ สีหมาด 2,600.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางจินตนา อาจโยธา 3,360.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิรุฬ หล้ามาชน 3,360.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกนาถ ไทยงาม 3,360.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายองค์อาจ วงษ์หนู 3,360.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 9,320.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายธนพงศ์ โพธิแท่น 9,320.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภา เขียวนิล 700.00                    ค่าอาหารประชุม ธ.ค.65 
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 10,040.00                ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 5,718.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 5,710.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายตรัยพัทธ์ ทัดแก้ว 5,700.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 9,513.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 5,451.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นายฐนนนท์ พลเจียก 5,365.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 7,004.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส้าอางค์ 19,600.00                ค่าเบี ยประชุม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนรวิชญ์ ด้ารงศ์ธวัช 4,000.00                  ค่าลงทะเบียน พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส้าอางค์ 700.00                    ค่าอาหาร พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 1,400.00                  ค่าอาหาร พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 12,350.00                ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค้า 6,140.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 2,080.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 2,080.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/ภูธเรศ
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006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 2,080.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค้าดี 2,080.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 2,940.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 2,940.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/วีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค้า 4,200.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/วีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 2,080.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/วีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอระภรณ์ ชูรัตน์ 1,484.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ตรีประเคน 1,862.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางณิชกมล แก้วพรม 1,872.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพล พนารินทร์ 1,816.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชัยเวียง 7,862.90                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 4,625.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร 2,874.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/อุธร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 2,690.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 2,320.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 3,040.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 3,004.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 9,690.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายดิเรก สุริวงษ์ 9,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐพร ศิริรัตน์สกุล 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลรัตน์ นพสมบูรณ์ 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายดาวเรือง ดาโสม 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ เขตสูงเนิน 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ดีลัน 9,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมนัด ไผ่สอาด 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ภู่เงิน 9,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายหงษ์ เงินสมบัติ 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาดา ทาแกง 9,999.20                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี รอ.มานพ นามไพร 10,742.00                ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 4,488.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 4,688.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 4,526.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 4,584.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 2,466.75                  ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 749.00                    ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางวรางคณา จิณะ 50.00                      ค่าผ่านทาง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสรภฎ ภูชฎาภิรมย์ 4,460.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/สรภฎ



006: ธ.กรุงไทย นายบวร นาลอย 2,770.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/สรภฎ
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 3,170.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 2,470.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค้า 2,710.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 2,148.00                  ค่าท่ีพัก,พาหนะ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ ดุมา 2,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายอานนท์ จันทร์สวัสด์ิ 1,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ จัดเขตรกรรม 1,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ อรนัด 1,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารวี มะฉิม 1,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัดชา ช้างทิพ 3,420.00                  ค่าอาหารประชุม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 30,800.00                ใบยืมเลขท่ี  138/66 ลว. 13 ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายกัญญณัฐณ์ ทองอร 5,000.00                  ใบยืมเลขท่ี  145/66 ลว. 13 ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชัยสกลธร เลขโรจนพันธ์ 25,000.00                ใบยืมเลขท่ี  102/66 ลว. 30 พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 50,000.00                ใบยืมเลขท่ี  130/66 ลว. 8 ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา คุ้มสีไวย์ 30,080.00                ใบยืมเลขท่ี  120/66 ลว. 7 ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยาวรรณ ควรเรือง 30,000.00                ใบยืมเลขท่ี  113/66 ลว. 2 ธ.ค.65

520,830.96             ทส. 1601.2/1200  ลว.20 ธันวาคม 65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ 7,180.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/เบญจรัตน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมราสถาพร 5,349.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/พนาวัลย์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอิศรพงศ์ กุลไทย 1,692.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/อิศรพงศ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอุธร สุทธิมิตร 6,876.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/อุธร
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 11,548.00                ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนภาวดี สงค์มณี 6,754.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.-ธ.ค.65

39,399.00               ทส. 1601.2/1200  ลว.20 ธันวาคม 65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 22 ธันวาคม 2565


