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006: ธ.กรุงไทย นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด 47,700.00                ใบยืมเลขท่ี  84/66 ลว. 24 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 1,222.75                  ค่าไฟฟ้า ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 1,217.25                  ค่าไฟฟ้า ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา 5,266.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ 5,210.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พัฒน์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายสัมพันธ์ มีสิทธ์ิ 7,690.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พัฒน์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุรัตน์ วัฒนุญาณ 2,115.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พัฒน์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 2,698.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 2,320.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 3,008.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 3,004.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 2,710.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา เอนกคณา 9,940.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา

006: ธ.กรุงไทย นายไพบูลย์ แก้วก่า 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายสุระเวน สันวรรณะ 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายสมบัติ ปัญญาบุญกุศล 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ จ าปาอูป 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายไพฑูรย์ ศาสตร์ศรี 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายกัมปนาท อาจนรากิจ 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายธีรพงษ์ เวียงนาค 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายกุลวัสส์ พิทยธรานันท์ 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายกุศราช อยู่รอด 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ ธิมา 8,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายจรัญ ปุณี 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายชัยณรงค์ ลังกาเป้ีย 10,940.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายชุมพร หวังสุข 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายวินัย ทูลมาลย์ 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายทวิชชาติ ชาลีรักษ์ 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายสายหยด ผิวค า 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายสงกรานต์ อิสาพรม 5,440.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เจษฎา
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006: ธ.กรุงไทย นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล 5,182.15                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
200,263.15             ทส. 1601.2/11  ลว.29 พ.ย.65
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริลักษณา สมเพชร 631.30                    ค่าโทรศัพท์ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข า 5,548.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 2,660.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 2,500.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา ละม่ังทอง 2,480.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจา กะหะกะสิทธ์ิ 2,580.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา สุริยะ 2,492.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภัสสรณ์ มูลดี 2,670.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 2,720.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 2,120.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 6,663.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางนิศากร ง้ิววิจิตร 2,936.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางรัตนา โพธิวรรณ์ 600.00                    ค่าลงทะเบียนอบรม พ.ย.65/รัตนา
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 5,010.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 6,460.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายเทพทัต จันมัด 3,520.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.บริณต เล้าสุวรรณ์ 3,600.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวลักษณ์ พังงา 3,340.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายกุลกิตติ ศรีจันทร์ 2,570.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 700.00                    ค่าอาหารว่าง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเมทนี สีมันตร 1,510.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เมทนี
006: ธ.กรุงไทย นายบุญรอด พุ่มทอง 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เมทนี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 16,375.00                ใบยืมเลขท่ี  92/66 ลว. 28 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี ยอยย้ิม 18,594.46                ใบยืมเลขท่ี  90/66 ลว. 25 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 415,380.00              ใบยืมเลขท่ี  95/66 ลว. 28 พ.ย. 65

513,899.76             ทส. 1601.2/1150  ลว.30 พ.ย.65
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