
Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวตีระณา ตาใส 8,316.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65/คืน=9,504 /เรียกภาษีคืน= 96
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ หนูภักดี 17,820.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐณิชา ล าปอง 17,820.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน  าหวาน ค าหงษ์ 13,293.33             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65/คืน=466.67 /ปรับ= 100
006: ธ.กรุงไทย นายทองสอน สุราวุธ 12,870.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอมอร จันทรประทักษ์ 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวเรศ ชูมณี 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยนุช แก้วสามสี 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนธี คล้ายจันทร์ 14,355.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย โพธ์ิรังสกุล 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุณรัตน์ มาลัย 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรพรรณ เพ็ชรบุรี 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัณฐิกา ชาตินันท์ 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววไลลักษณ์ สิงห์เรือง 12,375.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ศรีวะรมย์ 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชายชาญ อ๊ึงเหมอนันต์ 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัพปวีร์ เรืองโสภาสิทธ์ิ 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา เชิงรู้ 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางศิริพร กะบะทอง 11,880.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเอกรัตน์ ค าพระยา 13,860.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางธจิตรา นุ่นแก้ว 4,200.00               ใบยืมเลขท่ี  93/66 ลว. 28 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 54,530.00             ใบยืมเลขท่ี 103/66 ลว. 1 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร 35,050.00             ใบยืมเลขท่ี 105/66 ลว. 30 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 106,044.49            ใบยืมเลขท่ี 106/66 ลว. 1 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตุชาติ 26,000.00             ใบยืมเลขท่ี 101/66 ลว. 29 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี อินต๊ะเสน 13,880.00             ใบยืมเลขท่ี  91/66 ลว. 1 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงคณี เรือนทิพย์ 4,730.47               ใบยืมเลขท่ี 109/66 ลว. 2 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 15,600.00             ใบยืมเลขท่ี 108/66 ลว. 2 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 15,110.00             ใบยืมเลขท่ี 114/66 ลว. 2 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฎฐกร มาเกิด 32,000.00             ใบยืมเลขท่ี 110/66 ลว. 2 ธ.ค. 65

595,064.29           ทส. 1601.2/1160  ลว.7 ธันวาคม .65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทศมณฑ์ ขุ้ยด้วง 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอลิสา นามไพร 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชิษณุพงศ์ สวัสดิมิลินท์ 18,810.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  7 ธันวาคม 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  9 ธันวาคม 2565



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนวรัตน์ คะณา 13,365.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง 202,200.00            ใบยืมเลขท่ี  89/66 ลว. 28 พ.ย. 65

265,065.00           ทส. 1601.2/1160  ลว.7 ธันวาคม .65


