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006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค์ เหล่าสูงเนิน 25,560.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ชาญณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุรีวรรณ์ โนสี 34,560.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ชาญณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 1,648.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 2,018.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 2,020.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 1,973.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อุธร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัสวี ไตรยะพานิช 1,225.00                ค่าอาหารว่าง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิทยารัตน์ เฟ่ืองฟู 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ บุญไชย 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/จารุวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายหาญณรงค์ พิมพ์สวัสด์ิ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/จารุวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทพร แก้ววรรณะ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/จารุวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ บุญไชย 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/จารุวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายหาญณรงค์ พิมพ์สวัสด์ิ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/จารุวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทพร แก้ววรรณะ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/จารุวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 300.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/บรรพต
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 300.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/บรรพต
006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 300.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/บรรพต
006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 5,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ตุลยวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค า 3,750.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ตุลยวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 1,630.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 1,430.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค า 1,666.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 2,230.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสิชล เสือปรางค์ 7,830.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายประสงค์ ช านาญ 3,954.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายพีรวุฒิ ต้ังเก้ือมิตร 3,920.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 3,288.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วันทนี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 3,264.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วันทนี
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 7,200.00                ค่าท่ีพัก,พาหนะ ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ 6,349.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/พัฒน์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายสัมพันธ์ มีสิทธ์ิ 6,030.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/พัฒน์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา คุ้มสีไวย์ 3,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นายสินธวัช อินทรักษ์ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสุภาวดี สนธิ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ปรีชา
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006: ธ.กรุงไทย นางศรัญญา ใหม่คามิ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาวดี บุตรสักที 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 2,220.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจ้ง 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกตน์สิรี สุวรรณน้อย 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา ม่ันเหมาะ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรับพร อุไรกุล 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นให้ผล 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 2,666.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายปณัชช์ ยาตรา 1,822.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 2,180.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 3,790.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 1,780.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 3,718.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 4,732.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรี จิรายุส นิลจินดา 3,840.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา หวังพิทักษ์ 3,772.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร 3,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริลักษณา สมเพชร 749.00                  ค่าอินเตอร์เน็ต ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิชัย สุทธิวงษ์ 192.60                  ค่าน้ าประปา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 2,718.92                ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 749.00                  ค่าอินเตอร์เน็ต ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 418.37                  ค่าน้ าประปา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 2,246.27                ค่าไฟฟ้า ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 2,083.75                ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 128.40                  ค่าโทรศัพท์ ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 1,391.00                ค่าอินเตอร์เน็ต ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 1,059.25                ค่าอินเตอร์เน็ต ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทวรรณ เหล่างาม 35,000.00              ใบยืมเลขท่ี 235/66 ลว. 26 ม.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี อินต๊ะเสน 7,000.00                ใบยืมเลขท่ี 237/66 ลว. 27 ม.ค. 66

242,321.56           ทส. 1601.2/108  ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2566  
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025: ธ.กรุงศรีอยุธยา นายปรีชา องค์ประเสริฐ 9,900.00                ใบยืมเลขท่ี 230/66 ลว. 27 ม.ค. 66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอุธร สุทธิมิตร 4,108.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อุธร
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอุธร สุทธิมิตร 7,814.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 738.25                  ค่าอินเตอร์เน็ต ธ.ค.65

22,560.25             ทส. 1601.2/108  ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2566  


