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006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 490.00                   ค่าใช้จ่ายในการประชุม ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 420.00                   ค่าใช้จ่ายในการประชุม ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยเอกมานพ นามไพร 10,224.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 7,510.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายธรรมยุทธ ธงประชา 2,010.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,225.00                ค่าอาหารประชุม ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย 1,000.00                ค่าพาหนะ ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงค์ เอกศิริพงษ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิทยารัตน์ เฟ่ืองฟู 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโชติรส หาญสุริย์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/สุทธวีร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/สุทธวีร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐนันท์ มณฑาทิพย์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/สุทธวีร์
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 2,955.00                ค่าอาหารประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 8,893.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอ้อมจิตร เสนา 4,650.00                ค่าอาหารประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิกร คุ้มเจริญ 6,018.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 525.00                   ค่าอาหาร ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 4,550.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจ้ง 2,548.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา ม่ันเหมาะ 2,694.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 2,640.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 9,780.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มีชัย
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 7,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มีชัย
006: ธ.กรุงไทย นายธัญญะ อ าพรพงษ์ 7,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มีชัย
006: ธ.กรุงไทย นายจิรพงษ์ ค าย่ี 7,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มีชัย
006: ธ.กรุงไทย นางธันย์ชนก รักษาสัตย์ 7,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มีชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพิชชากร พางาม 7,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มีชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/วิไลลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมิตรา สุขเกิด 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/วิไลลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุศรินทร์ วัดเข่ง 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/วิไลลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ อุมะมานิต 2,386.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 2,298.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย ประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 520.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพร้ิงเพลา คงงาม 2,810.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดุษฎี เริงหรินทร์ 3,060.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายกันตธีร์ ศิริป่ิน 2,050.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัสวี ไตรยะพานิช 850.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายปริวรรต ขันตี 2,740.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนาวรัตน์ ซุ่นฮ้ัว 3,260.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอิสรีย์ มณีรัตนสุวรรณ 2,560.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรัญญา ด ารงค์โภคภัณฑ์ 820.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยภัทร ด าเกล้ียง 600.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายโสฬส เอ่ียมเหมือน 2,760.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจพร สร้อยบวบ 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร หนูเมียน 1,920.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 2,250.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/อมนรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/อมนรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 2,550.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/อมนรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/อมนรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/อมนรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 2,600.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/อมนรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา โปร่งปรีชา 16,000.00               ใบยืมเลขท่ี 261/66 ลว. 9 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายโกวิท คงมี 50,000.00               ใบยืมเลขท่ี 262/66 ลว. 9 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรรณ์ สุนทร 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจิตรา พะย้ิม 16,458.70               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงษ์ คงศรี 17,139.35               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายไกรฤกษ์ ซาวสัก 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายเจรนัย บุญทอง 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แข็งขัน 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ถนอมชาติ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพันธ์ุ หงษ์สุ่ม 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพงศ์ ศรีสุข 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายรณชัย โนพิชัย 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายเจริญ อินโองการ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์



006: ธ.กรุงไทย นายนราวุธ เหมสลาหมาด 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร ศรีวิลัย 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายอัยยุบ แกสมาน 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวิภา ช่วงรัตน์ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชไมพร จันทะรัตน์ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิพงษ์ จ าปาอูป 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐภูมิ ต๊ะปิง 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายพุฒิชัย พิชัยหล้า 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอารักษ์ ชุ่มจิตร์ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ ธรรมโม 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ติสันโต 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล มีศรี 800.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยา วิริยะกาล 1,580.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุวิทย์ ชูเพชร 2,800.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐศิริ ดนตรี 1,680.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพวรรณ วงษ์กลัด 3,280.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสมคิด สอนศรี 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรยา ไตรรัตน์ 2,180.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภา ปลอดโคกสูง 3,140.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ โรจนวรพันธ์ 4,020.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัยลดา บุตรศรีภูเภา 800.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ศุภฤกษ์

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิปาง ธาระพุฒ 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฎฐกร มาเกิด 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางนวลสกุล ประเสริฐศรีชล 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ อระเอ่ียม 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายนที สุขสง่า 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายชารินทร์ เนียมศรี 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางมาริษา ประทุมสิทธ์ิ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราพรรณ เก่งแก้ว 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุพัฒธนพล สุขแดง 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิญญานันท์ กล่ินหัวไผ่ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา เธียรเงิน 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ เครือพิมน 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 689.62                   ค่าน้ าประปา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 163.00                   ค่าไปรษณีย์ ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/พลกฤษณ์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ า 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายแทนตะวัน ก้านจักร 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 8,290.00                ค่าพาหนะ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 394.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ตุลยวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 590.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ตุลยวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค า 628.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ตุลยวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 5,910.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 2,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 3,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย ธเนส สุระกร 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 2,270.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 4,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 7,200.00                ค่าท่ีพัก,พาหนะ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายคงศักด์ิ มีแก้ว 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน์ เล้าสกุล 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นางพวงพรรณ หวังโพล้ง 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายคงศักด์ิ มีแก้ว 5,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน์ เล้าสกุล 5,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นางพวงพรรณ หวังโพล้ง 5,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายเสริมยชญ์ ช านาญค้า 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายเสริมยชญ์ ช านาญค้า 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นางก าไร ประมาณ 1,776.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ก าไร



006: ธ.กรุงไทย นางนิศากร ง้ิววิจิตร 2,006.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นางสุทิมา ภูละมุล 1,878.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นายจิตตภู ไหรัญพิจิตร 1,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ก าไร

635,438.67            ทส. 1601.2/144  ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566  

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพินิจศักด์ิ กล่ินมาลา 2,460.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ดุษฎี
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์ 3,300.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ศุภฤกษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าท่ีร้อยตรีภูมิรัตน์ นาคอุดม 3,820.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ศุภฤกษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 5,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 6,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน ม.ค.66/นที

32,580.00             ทส. 1601.2/144  ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566  

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566


