
Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตสุดา วงค์แสน 27,600.00                ใบยืมเลขท่ี  86/66 ลว. 24 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 28,010.00                ใบยืมเลขท่ี  85/66 ลว. 24 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรวงผ้ึง เกษรศิริ 4,978.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ 2,080.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สุทธิรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง 6,080.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สุทธิรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ เจริญจิต 2,580.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สุทธิรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ 1,860.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/สุทธิรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง 8,000.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/สุทธิรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 4,530.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 2,800.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย บุญมา 2,500.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรณี พวงสุนทร 524.25                    ค่าโทรศัพท์ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 3,644.00                  ค่าท่ีพัก,พาหนะ พ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 6,000.00                  ค่าพาหนะ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา 7,876.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรปรียา พระวิวงศ์ 170.00                    ค่าผ่านทาง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ 56,620.00                ค่าอบรม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววศินันท์ ลุ้งใหญ่ 1,000.00                  ค่าพาหนะ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุปาณี นิยมศิลป 3,930.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/นิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายคงกฤช นวลจันทร์คง 2,565.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/นิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายพีรณัฐ ชัยณรงค์ 2,515.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/นิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิมา อารี 4,780.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายไมตรี อนุกุลเรืองกิตต์ิ 28,504.85                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 23,500.00                ค่าอาหาร ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 192.60                    ค่าน้ าประปา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 192.60                    ค่าน้ าประปา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 318.75                    ค่าโทรศัพท์ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 1,059.30                  ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 417.25                    ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธ์ิ เลิศการค้าสุข 3,171.65                  ค่าไฟฟ้า ต.ค.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี    28 พฤศจิกายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธ์ิ เลิศการค้าสุข 3,337.85                  ค่าไฟฟ้า ก.ย.65
241,337.10             ทส. 1601.2/1137  ลว.28 พ.ย.65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรัญญิก 2,420.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/สุทธิรัตน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุเทพ ทองใบ 1,930.00                  ค่าพาหนะ ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนิวัฒน์ ภูผาสุข 7,630.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/นิวัฒน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมุกตาภา น่ิมอนงค์ 875.00                    ค่าอาหาร พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมุกตาภา น่ิมอนงค์ 875.00                    ค่าอาหาร ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมุกตาภา น่ิมอนงค์ 700.00                    ค่าอาหาร พ.ย.65

14,430.00               ทส. 1601.2/1137  ลว.28 พ.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี    30 พฤศจิกายน 2565


