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006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล มีทองขาว 9,011.40                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัดชา ช้างทิพ 5,250.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุพัดชา
006: ธ.กรุงไทย นายกฤตศิลป์ สงเคราะห์ 2,820.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุพัดชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ดัดใจงาม 2,820.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุพัดชา
006: ธ.กรุงไทย นายทรงพล ชัยมงคล 2,820.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุพัดชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจิตรา วิทยถาวรวงศ์ 2,820.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุพัดชา
006: ธ.กรุงไทย นางจินตนา อาจโยธา 1,280.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิรุฬ หล้ามาชน 1,280.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกนาถ ไทยงาม 1,280.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 525.00                   ค่าอาหาร ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา คุ้มสีไวย์ 3,320.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นายสินธวัช อินทรักษ์ 2,320.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสุภาวดี สนธิ 3,320.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ผ่องอ าพล 2,320.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นายชูชาติ แสนศรี 2,320.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางจิราภรณ์ ค านาทิพย์ 2,320.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางศรัญญา ใหม่คามิ 2,320.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาวดี บุตรสักที 2,320.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา 7,441.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สุพจน์
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 5,888.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สุพจน์
006: ธ.กรุงไทย นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร 4,500.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภูมินภ์ห์
006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 2,600.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภูมินภ์ห์
006: ธ.กรุงไทย นายศุภชาติ เขตสูงเนิน 2,450.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภูมินภ์ห์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 6,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 980.00                   ค่าพาหนะ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา เหมืองทอง 15,800.00               ใบยืมเลขท่ี 263/66 ลว. 13 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนพวรรณ จันทร์โสฬส 35,140.00               ใบยืมเลขท่ี 248/66 ลว. 2 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายเทพทัต จันมัด 8,550.00                 ใบยืมเลขท่ี 264/66 ลว. 13 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงธ์ อยู่เย็น 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/ธีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปภาพร อินทร์จิตร์ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/ธีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 12,375.00               ค่าเบ้ียประชุม ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นายภูษิต พรหมมาณพ 29,700.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 2,000.00                 ค่าอาหาร ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 192.60                   ค่าน้ าประปา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 2,232.00                 ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายวิมล ฦาชา 600.25                   ค่าไฟฟ้า ม.ค.66

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   15 กุมภาพันธ์ 2566



006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 1,373.73                 ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี ยอยย้ิม 3,900.00                 ค่าลงทะเบียนอบรม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี ยอยย้ิม 1,324.00                 ค่าเบ้ียงเล้ียง พาหนะ ก .พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทวรรณ ณ ถลาง 1,225.00                 ค่าอาหาร ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรณี พวงสุนทร 524.25                   ค่าโทรศัพท์ ธ.ค.65

213,662.23           ทส. 1601.2/150  ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2566  
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ 3,780.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เบญจรัตน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 2,580.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภูมินภ์ห์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 3,302.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 4,200.00                 ค่าพาหนะ ก.พ.66

13,862.00             ทส. 1601.2/150  ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2566  
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002: ธ.กรุงเทพฯ บจ.ทริปเป้ิลไนท์ พลัส 24,851.00               คืนหลักประกันสัญญา
24,851.00             ทส. 1601.2/151  ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2566  

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   17 กุมภาพันธ์ 2566
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