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006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 1,300.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 1,300.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 1,300.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 200.00                    ค่าตอบแทน พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 800.00                    ค่าตอบแทน พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 800.00                    ค่าตอบแทน พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 1,200.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรลักษณ์ เดชบ ารุง 700.00                    ค่าตอบแทน พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน  าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 700.00                    ค่าตอบแทน พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 500.00                    ค่าตอบแทน พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 800.00                    ค่าตอบแทน พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 600.00                    ค่าตอบแทน พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิยาพร เดชน้อย 300.00                    ค่าตอบแทน พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายฐนนนท์ พลเจียก 800.00                    ค่าตอบแทน พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎฐิณี ป่ินเนียม 1,500.00                  ค่าตอบแทน ธ.ค.65/ณัฏฐิณี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 1,200.00                  ค่าตอบแทน ธ.ค.65/ณัฏฐิณี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร 1,200.00                  ค่าตอบแทน ธ.ค.65/ณัฏฐิณี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพริ งเพลา คงงาม 1,435.00                  ค่าอาหารประชุม ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิติยา ภู่ภิรมย์ 9,144.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 4,410.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 6,370.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 3,120.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 1,740.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 1,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 4,890.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ 4,218.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ 2,672.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉราภรณ์ อนันตวงค์ 4,000.00                  ค่าใช้จ่ายอบรม พ.ย..65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 1,240.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 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 นางวาสนา ก่อผล 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.-ธ.ค.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางวรางคณา จิณะ 12,844.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.-ธ.ค.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัดเกล้า อู่เงิน 5,840.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.-ธ.ค.65/อธิพงษ์

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  21 ธันวาคม 2565



006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 1,010.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ประพันธ์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 240.00                    ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ประพันธ์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราภรณ์ เพ่ิมศิริวาณิชย์ 240.00                    ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ประพันธ์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนันเนตร์ ภูแผ่นนา 240.00                    ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ประพันธ์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 240.00                    ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ประพันธ์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐกฤตา ธนัญกิจกุล 240.00                    ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ประพันธ์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 2,680.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล  า 2,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค า 1,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 1,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 1,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ ขอสุข 1,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสุภาพ คงประดิษฐ์ 17,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/สุภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายอัฐวัฒน์ จันทร์นวล 17,780.00                ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายดุสิต ฆ้องส่งเสีบง 11,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 2,000.00                  ค่าวัสดุเชื อเพลิอง ธ.ค.65

145,753.00             ทส. 1601.2/1209  ลว.21 ธันวาคม 65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพันธ์กุล 1,300.00                  ค่าตอบแทน พ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 5,992.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.-ธ.ค.65/อธิพงษ์

7,292.00                ทส. 1601.2/1209  ลว.21 ธันวาคม 65
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006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 50,080.00                ใบยืมเลขท่ี  150/66 ลว. 19 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางมาริษา เอ่ียมพ่วง 3,550.00                  ใบยืมเลขท่ี  147/66 ลว. 19 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเกื อ 898.93                    ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 749.00                    ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 2,455.25                  ค่าไฟฟ้า ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 417.25                    ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวนิดา ทองนุช 631.30                    ค่าอินเตอร์เน็ต ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริลักษณา สมเพชร 631.30                    ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 524.25                    ค่าโทรศัพท์ ต.ค.65
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 250.00                    ค่าไปรษณีย์ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางวนิดา ทองนุช 157.00                    ค่าไปรษณีย์ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 4,060.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี จันทร์พา 2,888.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลวรา ดรมาน 3,016.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นายธรรมยุทธ ธงประชา 2,820.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช 9,642.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ฐิตาภา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ฐิตาภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิโรรัตน์ ขุนทอง 5,990.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ฐิตาภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข 1,062.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางประทุมทิพย์ ลัฐิถาวณิชย์ 300.00                    ค่าธรรมเนียม ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอื อใจรัช ทองดอนโพธ์ิ 1,750.00                  ค่าอาหารประชุม ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวาสนา ก่อผล 1,500.00                  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/วาสนา
006: ธ.กรุงไทย นางวรางคฯณา จิณะ 1,200.00                  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/วาสนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 1,200.00                  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/วาสนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 2,852.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/พ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรลักษณ์ เดชบ ารุง 2,854.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/พ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน  าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 2,842.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/พ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 2,858.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/พ็ญสุรัศม์ิ

112,618.28             ทส. 1601.2/1211 ลว.21 ธันวาคม 65


