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006: ธ.กรุงไทย นางสาวอ้อมจิตร เสนา 12,602.00              ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.- ธ.ค.65/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลวรา ดรมาน 6,134.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.- ธ.ค.65/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤชญา แมะบ้าน 5,812.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.- ธ.ค.65/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 5,832.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.- ธ.ค.65/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา เอนกคณา 9,940.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายไพบูลย์ แก้วก่า 9,940.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายวินัย ทูลมาลย์ 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายสมบัติ ปัญญาบุญกุศล 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ จ าปาอูป 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายไพฑูรย์ ศาสตร์ศรี 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายกัมปนาท อาจนรากิจ 9,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายทวิชชาติ ชาลีรักษ์ 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายกุลวัสส์ พิทยธรานันท์ 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายสงกรานต์ อิสาพรม 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ สีเขียว 9,060.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายปานสิน ปวงรังษี 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายพิศิษฐ์ พิศิษฐ์บดี 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรัพย์ 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี อินต๊ะเสน 4,768.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 11,090.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 11,104.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 5,510.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายเทพทัต จันมัด 3,760.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวทัญญู ย้ิมย่อง 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิญญารัตน์ ชยาภรณ์ 24,124.00              ใบยืมเลขท่ี  164/66 ลว. 26 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 13,570.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 5,128.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 5,088.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 4,900.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ วิลาศรี 1,642.00                ค่าพาหนะ ธ.ค.65/กมลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 1,258.00                ค่าพาหนะ ธ.ค.65/กมลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมนุ 19,984.80              ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 1,240.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย สิบเอกนิกร แสงแก้ว 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง 315.00                  ค่าอาหารประชุม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล 9,900.51                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 2,170.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สพินนา
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006: ธ.กรุงไทย นายณภัทร์ ดลเสถียร 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายด ารงศักด์ิ ธนีบุญ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ด ารงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ด ารงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ด ารงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานุช กิจสิทธิโชค 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ด ารงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ด ารงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทนงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทนงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทนงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทนงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 1,240.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทนงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทนงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทนงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทนงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ป่ินเนียม 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ณัฎฐิณี
006: ธ.กรุงไทย นายณภัทร์ ดลเสถียร 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ณัฎฐิณี
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ณัฎฐิณี
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทนงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทนงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 2,140.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราภรณ์ เพ่ิมศิริวาณิชย์ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 2,194.39                ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 588.50                  ค่าน้ าประปา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 1,391.00                ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ย.65

259,626.20           ทส. 1601.2/2  ลว. 3 มกราคม 2566
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณัฐพงศ์ สีโน 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เจษฎา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิสิทธ์ิชัย เขตสกุล 1,550.31                ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสิริลักษณ์  ตาตะยานนท์ 7,930.00                ใบยืมเลขท่ี 167/66 ลว. 28 ธ.ค. 65

14,920.31             ทส. 1601.2/2  ลว. 3 มกราคม 2566
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