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006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์  ธนูบรรพ์ 6,234.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ ไชยศักดา 1,640.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายพีระพัฒน์ ชูก าเหนิด 6,870.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 6,860.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 2,680.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ถิรายุ
006: ธ.กรุงไทย นายพีระพัฒน์ ชูก าเหนิด 2,580.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ถิรายุ
006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน์ เล้าสกุล 3,070.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สุทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร 1,450.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สุทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา 6,149.40                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมภพ อุ่นใจ 3,337.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 1,785.00                  ค่าอาหาร พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ก่ิงพรหมเจริญ 2,420.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข า 2,008.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 1,280.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา ละม่ังทอง 1,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรี จิรเศรษฐดิลก 1,920.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 1,680.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภัสสรณ์ มูลดี 1,630.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 9,805.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 8,725.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 7,909.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ฤทธ์ิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 4,425.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ฤทธ์ิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 4,311.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ฤทธ์ิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 2,897.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 1,245.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 1,265.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 1,225.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข า 9,612.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา ละม่ังทอง 4,560.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศันสนีย์ สหเต็มภูมิ 4,720.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกุล 4,730.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 4,810.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 4,800.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 6,390.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 6,290.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/นันทนา
006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 5,840.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/นันทนา
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 3,805.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 2,435.00                  ค่าพาหนะ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 11,400.00                ค่าอาหาร พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายจักรกฤษณ์ พละกลาง 1,909.39                  ค่าไฟฟ้า ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิมา อารี 875.00                    ค่าอาหารประชุม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี รต.หญิงพัธชา บุญหล่อ 8,980.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พัธชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ศิริสัจจัง 3,360.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พัธชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาทิตยา สายสุข 3,910.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พัธชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์บ าเพ็ญ 3,960.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พัธชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิสนันต์ พูลยรัตน์ 3,530.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พัธชา
006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 3,840.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พัธชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 1,240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย สิบเอกนิกร แสงแก้ว 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นายวรพจน์ ด ารงภู่ 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ สุสุทธิ 3,380.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อ านาจ
006: ธ.กรุงไทย นายศุภกิจ จันทร์กล่ัน 1,280.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อ านาจ
006: ธ.กรุงไทย นายโพธ์ิสยาม ตัณติวานิชกุล 1,280.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อ านาจ
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 5,005.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเมทนี สีมันตร 5,200.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เมทนี
006: ธ.กรุงไทย นายบุญรอด พุ่มทอง 1,280.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เมทนี
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 350.00                    ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 350.00                    ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ า 350.00                    ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 517.88                    ค่าน้ าประปา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพรเทพ ตันสกุล 3,564.25                  ค่าไฟฟ้า ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพรเทพ ตันสกุล 2,956.75                  ค่าไฟฟ้า ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวีร์ ศรีทิพโพธ์ิ 3,590.00                  ค่าต่อสัญญา  ต.ค.65

227,420.67             ทส. 1601.2/1130  ลว.25 พ.ย.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์ 1,730.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สุทัศน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย 1,530.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สุทัศน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 4,643.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 190.00                    ค่าผ่านทาง พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 8,298.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวดิศจี ไศลเพชร์ 4,710.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ณัฐชยา

21,101.00              ทส. 1601.2/1130  ลว.25 พ.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี    29  พฤศจิกายน 2565



Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 25,810.00                ใบยืมเลขท่ี  80/66 ลว. 21 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนาถ ตะกรุดนาค 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบุญฤทธ์ิ ทรัพย์สิน 14,850.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา 4,880.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สุพจน์
006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน กัลยาวงศา 2,386.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สุพจน์
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ศรีสง่า 6,885.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐายิกา โพธิเดช 3,495.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัทธ์ธีรา กองทอง 3,459.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เส้ียวย้ิม 7,060.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 8,460.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ชมภูภู่ 4,320.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายอรุณ ปานแดง 5,050.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิรุฬ หล้ามาชน 3,360.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกนาถ ไทยงาม 3,360.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี สีทาดี 3,360.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมยงค์ วงษ์หนู 3,360.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 1,665.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริณัฎฐ ภูมิพัฒนพงศ์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐชา ป้ันชูศรี 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสิชล เสือปรางค์ 1,000.00                  ค่าพวงมาลา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 3,100.00                  ค่าอาหารประชุม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ สีเขียว 4,180.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายนราธิป เมฆสุวรรณ 2,080.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุริโย 2,080.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัติ คชานันท์ 35,000.00                ค่าอาหารประชุม ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายเสริมยชญ์ ช านาญค้า 6,240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เสริมยชญ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฤมล กรณ์สนธ์ิ 2,850.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เสริมยชญ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุอธิญา ทองเกล้ียง 2,840.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เสริมยชญ์
006: ธ.กรุงไทย นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 2,880.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญจนพร จันตา 5,100.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/กัญจนพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 3,010.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/กัญจนพร
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 17,970.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพีระพัฒน์ ชูก าเหนิด 9,700.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 4,494.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 3,639.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
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006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 2,464.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
243,237.00             ทส. 1601.2/1132  ลว.25 พ.ย.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ 5,860.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เบญจรัตน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 490.00                    ค่าพาหนะ ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรัญญิก 2,860.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เสริมยชญ์

9,210.00                ทส. 1601.2/1132  ลว.25 พ.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี    29  พฤศจิกายน 2565


