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006: ธ.กรุงไทย นายนคร ศรีวิพัฒน์ 2,800.00                  ค่าท่ีพัก พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางศิริบรูณ์ วงศ์วินัย 1,670.00                  ค่าท่ีพัก พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 2,590.00                  ค่าอาหารประชุม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 12,426.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 11,564.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนพรัตน์ เครือหงษ์ 94,000.00                ค่าอาหารประชุม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 210.00                    ค่าอาหารประชุม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง 210.00                    ค่าอาหารประชุม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอภิวัฒน์ เอ้ืออารีเลิศ 11,940.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อภิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานันท์ เมืองแสน 12,490.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อภิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายเจนวิชญ์ พฤฑฒิกุล 6,980.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อภิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายชัชวาลย์ สวนจันทร์ 6,980.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อภิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี มังคลาด 6,680.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อภิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกวิสรา ศรีทอง 6,980.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อภิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชญานันท์ พลยูง 6,980.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อภิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเรณุภา พงศ์กระทุง 6,880.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อภิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลดา พรจ่าย 6,830.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อภิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้้า 13,510.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 6,480.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค้า 6,480.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนันทพงศ์ สีหมาด 6,480.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญสูง 6,480.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายแทนตะวัน ก้านจักร 6,480.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายศิขรินทร์ งามละมัย 6,480.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 3,460.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายนที สุขสง่า 1,040.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนิศา โรจน์วิศิษฐ์กุล 700.00                    ค่าอาหารประชุม ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 110.00                    ค่าใช้สอยอ่ืน พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 7,794.00                  ค่าท่ีพัก พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฤมล นุชเปล่ียน 2,870.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางมารศรี แก้วปราณี 8,330.10                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณรัฐนันทน์ สุวรรณผ่อง 4,900.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิธร สุขสบาย 4,900.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/มารศรี
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006: ธ.กรุงไทย นายวรศิลป์ แอ๊วสกุลทอง 4,950.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ เทศสร 1,000.00                  ค่าพาหนะ ต.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายสุรินทร์ แข่งขัน 500.00                    ค่าพาหนะ ต.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ เทศสร 950.50                    ค่าพาหนะ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายจักรกฤษณ์ พละกลาง 1,603.66                  ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,827.56                  ค่าประกันภัยภาคบังคับ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอดิศร สารวงศ์ 7,110.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อดิศร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน์ เซียวสธนกุล 2,640.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อดิศร
006: ธ.กรุงไทย นายธีระภัทร ตราชู 1,800.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อดิศร
006: ธ.กรุงไทย นายพิศิษฐ์ พิศิษฐ์บดี 9,890.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พิศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายปานสิน ปวงรังษี 4,400.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พิศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ 1,300.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/บัญฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด 5,820.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/บัญฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉรา จันสีนะ 4,260.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/บัญฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภรณ์ ส้มเกล้ียง 3,420.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/บัญฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิศานาถ เศรษฐบุตร 1,440.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/บัญฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรศยา สมจัย 4,880.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/บัญฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย ใจยงค์ 5,600.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/บัญฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ จีระบุตร 5,600.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/บัญฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายระเด่น แสงดารา 6,120.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/บัญฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายจตุรงค์ หมอโอสถ 4,680.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/บัญฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 1,800.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายทวิธาร จีนะสฤษด์ิ 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุสุมา ลมูลภักตร์ 1,600.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายสุชล จูห้อง 1,900.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิราพร ห่อทอง 1,600.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณ์ธิดา ควรร้าพึง 1,800.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 882.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 630.00                    ค่าอาหารว่าง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางวาสนา ก่อผล 1,500.00                  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ พ.ย.65/วาสนา
006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 1,200.00                  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ พ.ย.65/วาสนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 1,200.00                  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ พ.ย.65/วาสนา
006: ธ.กรุงไทย นายไมตรี อนุกุลเรืองกิตต์ิ 34,650.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล 34,650.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชิต แตงอ่อน 34,650.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรานิษฐ์ วอรชีวศฤงคาร 16,458.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65/คืน=1,162 / ปรับ=200



006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ แกล้วทนงค์ 17,820.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
519,635.82             ทส. 1601.2/1165  ลว.8 ธันวาคม .65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวัลลภ ฆารรัศมี 5,440.00                  ค่าท่ีพัก พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวธนนรรท์ ลือขจร 4,880.00                  ค่าท่ีพัก พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศักดา กาญจนเสน 4,800.00                  ค่าท่ีพัก พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชัชวาลย์ อุ่นแก้ว 5,200.00                  ค่าท่ีพัก พ.ย.65
004: ธ.กสิกรไทย นายอุชิโตคุณ อรุณรัมย์ 4,320.00                  ค่าท่ีพัก พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทวิวรรณ ค้าหล่อ 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางมาลัย สายสินธ์ 12,375.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65

38,415.00               ทส. 1601.2/1165  ลว.8 ธันวาคม .65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 250,000.00              ใบยืมเลขท่ี 107/66 ลว. 2 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสร ถมยาบัตร 21,640.00                ใบยืมเลขท่ี 117/66 ลว. 6 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เจสะวะ 78,880.00                ใบยืมเลขท่ี 118/66 ลว. 6 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตน์ กรรณคชรัตน์ 14,800.00                ใบยืมเลขท่ี 116/66 ลว. 6 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎากร จินะเสนา 15,470.00                ใบยืมเลขท่ี 122/66 ลว. 6 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางมลฑา ไชยวร 11,880.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายบุญฤทธ์ิ ทรัพย์สิน 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัทร ใจตรง 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชรนน รัตนธวัลกร 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายถิรวัฒน์ ราตรี 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรงอัปสร บุญค้้า 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชิดชัย สมประสงค์ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลดา กองอะรินทร์ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล วานิชสมบัติ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา สุขส้าราญ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก พูลสวัสด์ิ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติคุณ ฤกษ์งาม 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวิมล หงษ์ชู 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ แจ่มดอน 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิตา แซ่อ๊ึง 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร จงกลรัตน์ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรีสุดา อังคะค้ามูล 15,642.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวลัญชนา ยกแก้ว 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลลดา ปุญสิริ 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายปวรุตม์ ทิพย์บุรี 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนากานต์ ฉินสุมากุล 12,276.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทัชพร ทองบริสุทธ์ิ 13,365.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ สายวังกง 12,375.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมบัติ ยัญนะ 17,820.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชานนท์ ป้องวิเชียร 11,390.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65/คืน=390 / ปรับ=100
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชกร อินทะเสม 17,820.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางทัศนีย์ ต่ิงทับ 15,345.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ธมลวรรณ ทองช้านาญ 12,261.65                ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65/คืน=2583.35 / ปรับ=500
006: ธ.กรุงไทย นายทองสุข พานทอง 24,200.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา พ.ย.65/คืน=5,000 / ปรับ=500
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 6,000.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญจนพร จันตา 6,600.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 5,880.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นายสุรเชษฐ์ เศรณีวิจัยกิจการ 6,570.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภา สกลนคร 7,320.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นายปุณยวัจน์ มีสมคิด 7,020.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นางสุวิมล ถนอมเผ่า 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางวิรากานต์ สุทธิยุทธ์ 1,200.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสุรีรัตน์ นรรัตน์ 200.00                    ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัสนันทน์ นิยมเหลา 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายศุภศิษฎ์ พินิจพรรณ 1,700.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาพร เจินเทินบุญ 400.00                    ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวนันท์ โต่นวุธ 1,200.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชรินทร์ เฉลยไข 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายทศพล กุลเกล้ียง 1,300.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรินทร์ วรรณก้ี 1,700.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชรีย์ สุดมี 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนา ศรีวะรมย์ 1,600.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาฏยา เสือขาว 1,900.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีย์พร สวัสดี 1,650.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช้องมาศ เนืองอนันต์ 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชจรีย์ แจ่มเจ็ดร้ิว 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐินันท์ อินธิไชย 1,300.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา ดวงดาว 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัค ศรีสวัสด์ิ 1,800.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภัทร กลมเกล้ียง 500.00                    ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ศิริ จิตต์ประวัติ 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร งามเจริญ 1,300.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชพร อภัยภักด์ิ 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิลาวัลย์ เฮียงก่อ 1,200.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภศิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์ศักด์ิ เท่ียงธรรม 5,900.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมนู 3,440.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย ณัฐพงค์ เอกศิริพงษ์ 5,900.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายทวีชัย วงษ์ทอง 5,900.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายสุริยา น้้าแก้ว 5,900.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ศรีตระกูล 5,900.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ เนียมประยูร 5,900.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายเมทิน อินทร์แย้ม 5,900.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ

928,544.65             ทส. 1601.2/1166  ลว.8 ธันวาคม .65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

011: ธ.ทหารไทย สิบโทภุชพงศ์ พ่อค้า 12,870.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมยศ กีรติวุฒิกุล 29,700.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร ไชยสิงห์ 12,870.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบุญส่ง เพ็ญดา 17,820.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65

73,260.00               ทส. 1601.2/1166  ลว.8 ธันวาคม .65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  13 ธันวาคม 2565










