
Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: KTB นางสาวณัฐาพร จริยะปัญญา 88,700.00               ใบยืมเลขท่ี  198/66 ลง 17 มค 2566
006: KTB นางสาววรรณา มีเหม็ง 7,800.00                ใบยืมเลขท่ี  186/66 ลง 16 มค 2566
006: KTB นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 71,840.00               ใบยืมเลขท่ี  201/66 ลง 16 มค 2566
006: KTB นางสุภาวดี สนธิ 47,320.00               ใบยืมเลขท่ี  208/66 ลง 17 มค 2566
006: KTB นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 63,320.00               ใบยืมเลขท่ี  206/66 ลง 17 มค 2566
006: KTB นางมณีรัตน์ สกุลศิรจิตร 10,000.00               ใบยืมเลขท่ี  207/66 ลง 17 มค 2566
006: KTB นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 400.00                   ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: KTB นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 900.00                   ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: KTB นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 900.00                   ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: KTB นายบรรพต รักคุณ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: KTB นางสาววรลักษณ์ เดชบ ารุง 1,200.00                ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: KTB นางสาวน  าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: KTB นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: KTB นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 900.00                   ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: KTB นางสาวณภัค พรายแย้มแข 100.00                   ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: KTB นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 700.00                   ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: KTB นางสาวศศิยาพร เดชน้อย 1,600.00                ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: KTB นายฐนนนท์ พลเจียก 1,100.00                ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: KTB นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/พิชัย
006: KTB นางหัสนีย์ แคะนาค 1,400.00                ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/พิชัย
006: KTB นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 700.00                   ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/พิชัย
006: KTB นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 8,260.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มค 66/ฤทธิศักด์ิ 
006: KTB นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 3,880.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มค 66/ฤทธิศักด์ิ 
006: KTB นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 3,720.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มค 66/ฤทธิศักด์ิ 
006: KTB นายปรีชา คุ้มสีไวย์ 5,660.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ปรีชา
006: KTB นายสินธวัช อินทรักษ์ 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ปรีชา
006: KTB นางสุภาวดี สนธิ 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ปรีชา
006: KTB นายบรรเจิด ผ่องอ าพล 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ปรีชา
006: KTB นางสาวประภาวดี บุตรสักที 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ปรีชา
006: KTB นางสาวน  าเย็น แสงวงษ์ 5,160.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน พย 65/น  าเย็น
006: KTB นายเอกพบ โยธา 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน พย 65/น  าเย็น
006: KTB นายธนกร บุญเฉลิม 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน พย 65/น  าเย็น
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006: KTB นายชาลี นภาประสาทพร 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน พย 65/น  าเย็น
006: KTB นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 6,287.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/อมรรัตน์
006: KTB นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 4,409.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/อมรรัตน์
006: KTB นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 4,425.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/อมรรัตน์
006: KTB นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 4,345.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/อมรรัตน์
006: KTB นายสุธี สายสินธ์ 4,403.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/อมรรัตน์
006: KTB นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 4,230.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อมรรัตน์
006: KTB นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 2,580.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อมรรัตน์
006: KTB นางนันทนา บุณยานันต์ 7,200.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มค 66
006: KTB นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 7,040.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มค 66
006: KTB นางสาวยุวพร โสภาพ 4,760.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ยุวพร
006: KTB นายยอดย่ิง พรมจันทา 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ยุวพร
006: KTB นายสมพงษ์ จวงจันทร์ 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ยุวพร
006: KTB นางสาวสุกัญญา เกษหงษ์ 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ยุวพร
006: KTB นางนันทนา บุณยานันต์ 3,135.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65
006: KTB นางนันทนา บุณยานันต์ 9,290.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65
006: KTB นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 8,740.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65
006: KTB นายพีระชัย สุขเกื อ 8,040.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ตค 65
006: KTB นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 840.00                   ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มค 66/วีรวัฒน์
006: KTB นางสาวจินตรา ครองสถาน 240.00                   ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มค 66/วีรวัฒน์
006: KTB นายกฤษณะ ชมภูภู่ 240.00                   ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มค 66/วีรวัฒน์
006: KTB นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 2,466.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อุดมศักด์ิ
006: KTB นายศิริชัย ด้วงเงิน 2,626.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อุดมศักด์ิ
006: KTB นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 3,740.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อุดมศักด์ิ
006: KTB นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 2,330.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อุดมศักด์ิ
006: KTB นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 525.00                   ค่าอาหาร เดือน มค 66
006: KTB นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 1,220.00                ค่าพาหนะ เดือน มค 66
006: KTB นางสาวสมพร ค าชมภู 5,196.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มค 66
006: KTB นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร 4,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน มค 66/นที
006: KTB นายวิษณุ ด ารงสัจจ์ศิริ 4,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน มค 66/นที
006: KTB นายประยุทธ เสี ยวยิ ม 4,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน มค 66/นที
006: KTB นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 4,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน มค 66/นที
006: KTB นายอ านาจ สุสุทธิ 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน มค 66/พัชรินทร์
006: KTB นางนิศากร งิ ววิจิตร 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน มค 66/พัชรินทร์
006: KTB นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน มค 66/พัชรินทร์



006: KTB นายนที บุญเผือก 210.00                   ค่าอาหาร เดือน มค 66
006: KTB นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง 875.00                   ค่าอาหาร เดือน มค 66
006: KTB นางสาวสุชาดา ทาแกง 1,040.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65
006: KTB นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 12,118.00               ค่าเบี ยเลี ยง เดือน มค 66
006: KTB นายกิตติพร ดุลนกิจ 4,624.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/กิตติพร
006: KTB นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 3,010.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/กิตติพร
006: KTB นายลัทธชัย สบายกาย 2,842.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/กิตติพร
006: KTB นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ 3,032.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/กิตติพร
006: KTB นายมาโนช อุ่นให้ผล 2,746.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/กิตติพร
006: KTB นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 1,628.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ปาริชาติ
006: KTB ว่าท่ีร้อยตรี จิรายุส นิลจินดา 1,762.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ปาริชาติ
006: KTB นางสาวชลิดา หวังพิทักษ์ 1,692.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ปาริชาติ
006: KTB ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข า 6,128.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/ณัฐชยา
006: KTB นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 4,740.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/ณัฐชยา
006: KTB นางสาวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 4,580.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/ณัฐชยา
006: KTB นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 4,800.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/ณัฐชยา
006: KTB  นางสาวประทานพร ทองศรี 4,950.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/ณัฐชยา
006: KTB นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 4,846.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/ณัฐชยา
006: KTB นางสาวสุรีรัตน์ บวรวิษฐา 4,810.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/ณัฐชยา
006: KTB นายองอาจ สมชอบ 4,800.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65-มค 66/ณัฐชยา
006: KTB นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 5,087.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ถนัดสม
006: KTB นายชัช วงษ์อัยรา 3,271.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ถนัดสม
006: KTB นางสาวอุษณีษ์ กัณทะวงศ์วาร 3,373.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ถนัดสม
006: KTB นายสุธี สายสินธ์ 3,363.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ถนัดสม
006: KTB นายอดิเทพ ปะมะ 4,772.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อดิเทพ
006: KTB นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 3,900.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อดิเทพ
006: KTB ว่าท่ีร้อยตรี จิรายุส นิลจินดา 6,840.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อดิเทพ
006: KTB นางสาวชลิดา หวังพิทักษ์ 4,808.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อดิเทพ
006: KTB นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 4,586.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อดิเทพ
006: KTB นางสาวรินนารัช รชตะรมณีย์ 4,772.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อดิเทพ
006: KTB นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ์ 4,564.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อดิเทพ
006: KTB นางสาวชนม์ชนก เหลืองอุรา 4,536.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อดิเทพ
006: KTB นางสาวตีระณา ตาใส 4,626.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อดิเทพ
006: KTB นายภัทรชัย กล่ าน้อย 4,714.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/อดิเทพ
006: KTB นางสาวศันสนีย์ สหเต็มภูมิ 5,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ศันสนีย์



006: KTB นางสาวสุกุมา มณีทับ 5,282.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ศันสนีย์
006: KTB นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 5,300.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ศันสนีย์
006: KTB นายพีระชัย สุขเกื อ 5,580.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/พีระชัย
006: KTB นายเอกชัย ทองมาก 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/พีระชัย
006: KTB นายศตสิทธิ เพ็ชรแก้ว 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/พีระชัย
006: KTB นายพุทธมนต์ ง่วนสน 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/พีระชัย
006: KTB นางสาวสมหมาย แก้วมี 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/พีระชัย
006: KTB นางสาวชลิตา ละม่ังทอง 160.00                   ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65
006: KTB นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา 9,940.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/สุทธวีร์
006: KTB นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช 4,930.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/สุทธวีร์
006: KTB ว่าท่ีร้อยตรี อนุชิต จินดาใจ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/สุทธวีร์
006: KTB นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร 7,367.56                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65
006: KTB นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 2,192.80                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65
006: KTB นายจิตติศักด์ิ ยอดค า 6,744.00                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65
006: KTB นายจิตติศักด์ิ ยอดค า 5,657.37                ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ตค 65
006: KTB นายจิตติศักด์ิ ยอดค า 6387.37 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65
006: KTB นายจิตติศักด์ิ ยอดค า 5886 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน พย 65
006: KTB นายณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์ 1500 ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน พย 65/ณัฐพงศ์
006: KTB นางสาวพิทยารัตน์ เฟ่ืองฟู 1200 ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน พย 65/ณัฐพงศ์
006: KTB นางสาวสิรินยา ศรีประย่า 1200 ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน พย 65/ณัฐพงศ์
006: KTB นายณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์ 1500 ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน ธค 65/ณัฐพงศ์
006: KTB นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 1200 ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน ธค 65/ณัฐพงศ์
006: KTB นางสาวพิทยารัตน์ เฟ่ืองฟู 1200 ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน ธค 65/ณัฐพงศ์
006: KTB นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 700 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/วิเชียร
006: KTB ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัธชา บุญหล่อ 520 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/วิเชียร
006: KTB นางอินทิรา รัตนวงศา 1925 ค่าอาหาร เดือน มค 66
006: KTB นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 1225 ค่าอาหาร เดือน มค 66
006: KTB นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 1225 ค่าอาหาร เดือน มค 66
006: KTB นายคม ศรีสวัสด์ิ 9440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายนิทัศน์ ทองเชื อ 9440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายดิเรก สุริวงษ์ 8440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายอัฐวีร์ พิมพา 9440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นางสาวณัฐพร ศิริรัตน์สกุล 9440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายอรรควรรณ หัสดิน 9440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายเจษฎา ธรรมกุล 9440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม



006: KTB นางสาววิไลรัตน์ นพสมบูรณ์ 5440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายทัตพงศ์ หาญมานพ 5440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายสมพงษ์ เรืองเกิด 5440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายดาวเรือง ดาโสม 5440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายณัฐวุฒิ เขตสูงเนิน 5440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายศราวุฒิ ภู่เงิน 5440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายสมนัด ไผ่สอาด 5440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายสมชาย ดีลัน 5440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นายหงษ์ เงินสมบัติ 5440 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/คม
006: KTB นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 1240 ค่าเบี ยลี ยง เดือน มค 66/เพ็ญแข
006: KTB สิบเอกนิกร แสงแก้ว 240 ค่าเบี ยลี ยง เดือน มค 66/เพ็ญแข
006: KTB นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล 7000 ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/นิลวรรณ
006: KTB นางสาวจุฑาทิพย์ อรทัย 7000 ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/นิลวรรณ
006: KTB นางสาวจริยาวดี ทวยชน 7000 ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/นิลวรรณ
006: KTB นางสาวรังสิมา เสริมพานิช 7000 ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/นิลวรรณ
006: KTB นายนันทพงศ์ สีหมาด 4140 ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/นิลวรรณ
006: KTB นายแทนตะวัน ก้านจักร 5800 ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/นิลวรรณ
006: KTB นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 631.3 ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน พย 65
006: KTB นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 3673.24 ค่าไฟฟ้า เดือน ธค 65
006: KTB นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 327.42 ค่าโทรศัพท์ เดือน พย 65
006: KTB นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 417.25 ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน พย 65
006: KTB นายสุวัฒน์ ฟองแก้ว 192.6 ค่าน  าประปา เดือน ธค 65
006: KTB นายสุวัฒน์ ฟองแก้ว 4217.67 ค่าไฟฟ้า เดือน ธค 65
006: KTB นายณรณชัย ชุสุวรรณ 147.39 ค่าโทรศัพท์ เดือน พย 65

882,860.97           ทส. 1601.2/53  ลว. 19 มกราคม 2566

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพันธ์กุล 1900 ค่าล่วงเวลา เดือน ธค 65/เพ็ญสุรัศม์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 3317 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ธค 65/ถนัดสม
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอุธร สุทธิมิตร 7732 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ตค 65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอุธร สุทธิมิตร 8932 ค่าเบี ยเลี ยง เดือน ตค 65

21,881.00             ทส. 1601.2/53  ลว. 19 มกราคม 2566

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 23 มกราคม 2566


