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006: ธ.กรุงไทย นางพวงพรรณ หวังโพล้ง 5,700.00                ค่าอาหารประชุม ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 2,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 2,340.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 5,940.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 10,020.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี อินต๊ะเสน 1,190.00                ค่าอาหารประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายสมุทร จินดาศรี 326.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.66/แสงระวี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจีรภรณ์ ศักดาคาร 150.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.66/แสงระวี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุมาพร จงศิริ 500.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.66/แสงระวี
006: ธ.กรุงไทย นายชานนท์ วงศ์จ าปา 600.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.66/แสงระวี
006: ธ.กรุงไทย นายราเชนย์ เพชรประสงค์ 370.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.66/แสงระวี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวรรณ คูสุวรรณ 350.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.66/แสงระวี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวแก้วกัลยา ลุผักชี 360.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.66/แสงระวี
006: ธ.กรุงไทย นายธีระพงษ์ บุญปรก 328.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.66/แสงระวี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิธร สุขสบาย 500.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.66/แสงระวี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัญชลี กงลา 332.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.66/แสงระวี
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 6,200.00                ค่าอาหารประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 1,050.00                ค่าอาหารประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ป่ินเนียม 1,500.00                ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวพร โสภาพ 16,720.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายยอดย่ิง พรมจันทา 12,720.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุจ บุญอินทร์ 12,720.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ จวงจันทร์ 12,720.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา เกษหงษ์ 12,720.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 8,370.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 8,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 10,060.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายอภิวัฒน์ แก้วมุงคุณ 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดาริณี จันด้วง 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/รุ่งนภา

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  21 กุมภาพันธ์ 2566



006: ธ.กรุงไทย นางวาสนา ก่อผล 2,850.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ประภัสสร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล กัณหา 2,550.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ประภัสสร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา คดีโลก 2,850.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ประภัสสร
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณรัชญ์ วิริต 3,000.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ประภัสสร
006: ธ.กรุงไทย นายศุภชาติ เขตสูงเนิน 2,700.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ประภัสสร

196,536.00            ทส. 1601.2/169  ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2566  
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมนต์ชัย เพ่ิมผลนิรันดร์ 3,008.84                ใบยืมเลขท่ี 246/66 ลว.  2 ก.พ. 66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวแสงระวี สุขีธรรม 500.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.66/แสงระวี
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายฉัตรชัย ประสงค์เงิน 5,100.00                ค่าพาหนะ ม.ค.66/แสงระวี
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณชรินทร์ จิตรสมัคร 805.00                   ค่าอาหารประชุม ก.พ.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางประภัสสร กระจายศรี 3,150.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ประภัสสร

12,563.84             ทส. 1601.2/169  ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2566  

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   23 กุมภาพันธ์ 2566


