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006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 30,000.00               ใบยืมเลขท่ี 257/66 ลว.  7 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 48,400.00               ใบยืมเลขท่ี 266/66 ลว. 13 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 116,000.00             ใบยืมเลขท่ี 265/66 ลว. 13 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธ์ิ เลิศการค้าสุข 2,860.50                ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายอดิศร สารวงศ์ 5,950.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อดิศร สารวงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน์ เซียวสธนกุล 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อดิศร สารวงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุทธ์ิจีรา ไชยชนะ 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อดิศร สารวงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธีระภัทร ตราชู 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อดิศร สารวงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 7,300.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ นพนนท์ 3,100.00                ค่าอาหารประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร 5,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.พ.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายวิษณุ ด ารงสัจจ์ศิริ 5,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.พ.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เส้ียวย้ิม 5,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.พ.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 5,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.พ.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 930.00                   ค่าอาหาร ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 560.00                   ค่าอาหาร ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 2,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง,ท่ีพัก ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายรณฤทธ์ิ ชุ่มขุนทด 1,000.00                ค่าพาหนะ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 1,200.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ถมปัด 1,200.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ทองรักษ์ 1,200.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชัยเวียง 1,200.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรวงผ้ึง เกษรศิริ 1,200.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงวิยดา โล่ห์พิทักษ์สันติ 1,200.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางมารศรี แก้วปราณี 3,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นายนราวิชญ์ ช่างต่อ 1,420.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นายวรศิลป์ แอ๊วสกุลทอง 1,832.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเข็มทอง อนุวงศ์ 1,426.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ชนัญชิดา
006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน จันทร์แรม 13,300.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ชนัญชิดา
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 12,150.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 10,800.00               ค่าท่ีพัก,พาหนะ ก.พ.66

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   17 กุมภาพันธ์ 2566



006: ธ.กรุงไทย นายอดิศร สารวงศ์ 7,252.81                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อดิศร 
006: ธ.กรุงไทย นายพีรณัฐ ชัยณรงค์ 7,302.81                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อดิศร 

318,564.12            ทส. 1601.2/156  ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2566  
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิสิทธ์ิชัย เขตสกุล 997.34                   ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอุธร สุทธิมิตร 7,412.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอุธร สุทธิมิตร 9,704.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66

18,113.34             ทส. 1601.2/1156  ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2566  

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   21 กุมภาพันธ์ 2566


