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006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 119,000.00             ใบยืมเลขท่ี 225/66 ลว. 24 ม.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล มีทองขาว 2,610.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65 /ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายจุลดิศ พรหมสวัสด์ิ 1,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65 /ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ บุญไชย 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65 /ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตน์ กรรณคชรัตน์ 1,860.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65 /ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ 1,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/เมธี
006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 1,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/เมธี
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ บุตรดี 1,700.00                ค่าอาหาร ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ บุตรดี 2,200.00                ค่าอาหาร ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 7,760.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นายปริญ สมอดี 2,243.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นายวัฒนะ ชาวไร่อ้อย 2,840.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 595.00                   ค่าอาหาร ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 5,990.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร รัตนารี 2,670.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร โคตรวงค์ 2,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นายเบญจพล โพชชมภู 3,220.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังคณา ทองค า 2,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐ์ดรัณ ปัณณธรทวีโกมล 2,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐา รักยืด 2,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน กัลยาวงศา 2,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 8,880.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 4,340.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงค์ พิมพ์ทอง 2,860.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 2,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 12,660.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายวิทวัส เขียวบาง 4,950.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐาภรณ์ แก่นนาค า 4,930.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจวรรณ ม่ันบัว 4,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ชนะบุญ 4,900.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายปริวรรต ขันตี 1,715.00                ค่าอาหารประชุม ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ า 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
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006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายแทนตะวัน ก้านจักร 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ า 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายแทนตะวัน ก้านจักร 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ า 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายแทนตะวัน ก้านจักร 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ า 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายแทนตะวัน ก้านจักร 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 5,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสรนันท์ จ าปาศรี 2,828.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายนฤเศรษฐ แก้วคง 26,100.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายฮาริพันธ์ เกตุชู 15,600.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายนุกูล คงสวี 25,600.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายชัยพงษ์ มากเพชรศรี 19,020.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ธีปานุเคราะห์ 13,520.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง 980.00                   ค่าอาหาร ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวราตรี บุญรอด 5,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ราตรี
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 2,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ราตรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินภา กิติวงค์ 2,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ราตรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ไชยา 2,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ราตรี
006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขัติ 6,930.00                ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 15,320.00               ใบยืมเลขท่ี 226/66 ลว. 24 ม.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 79,800.00               ใบยืมเลขท่ี 223/66 ลว. 24 ม.ค. 66

472,161.00            ทส. 1601.2/96  ลว. 27 มกราคม 2566 
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 1,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/เมธี
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรัญญิก 4,960.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วารินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธิติกร กิตตินันท์ 8,800.00                ใบยืมเลขท่ี 233/66 ลว. 26 ม.ค. 66

14,760.00             ทส. 1601.2/96  ลว. 27 มกราคม 2566 


