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006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก 23,260.00               ใบยืมเลขท่ี 346/66 ลว. 16 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางศิริพร แฮนเกตุ 6,930.00                 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายณรัณ ช านาญเนตร 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพรเทพ สิทธิเวช 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธีรเดช ตระกูลศิริพร 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ สิงขรอภิบาล 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางอรทัย น  าวน 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย สว่างธรรมคีรี 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมใจ บุญศรี 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชัชวาล สารจุม 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายทวิภพ ใจมา 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายประดับ นาละต๊ะ 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค์ ต๊ิบลังกา 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายลิขิต สร้อยสีด า 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางกัญญา มาเพ่ิม 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุเทน อินต๊ะยา 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางหน่ึงฤทัย เกตุวิริยะกุล 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย นุ่มนวล 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพวงแก้ว คงดี 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิการ์ แดงซิว 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงทิพย์ หนูทัด 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด สุยะตุ่น 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญตัน 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมน์ เครืออยู่ 29,700.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนวดี ชาญช่างทหาร 12,375.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพิชญา อุ่นใจ 12,375.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสันติ เกตุวิริยะกุล 12,375.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ เทพา 12,375.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายศตวรรษ ทองมาก 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวรินยุพา นาต๊ะ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไอรดา นาละต๊ะ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายเจนวิทย์ ใจแพร่ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางจิตรลดา เอ่ียมไผ่ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิติกา ตาสาย 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอธิสันต์ กันทะโม้ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางรวิภา ปุกเปียง 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ อ่อนสมสอด 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางถนอมจิตร พิพัฒน์ศาสตร์ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ต่าน้อย 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลจันทร์ แสงหล้า 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายมงคลฉัตร มากมี 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดีกาจน์ ต๊ะอ้าย 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินันท์ จันห้วย 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวิทย์ ธิการ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหรักใหญ่ ทาแดง 9,405.00                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายนัทธพงศ์ ค าพิละ 9,405.00                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ค าด า 9,405.00                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมิง วันดี 9,652.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธนิต มาเพ่ิม 9,652.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายศตายุ วัฒนาธีระกิจ 9,652.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงไกร เสือบัญชา 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางเยาวเรศ อินต๊ะยา 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรหาร ชินสุขคีรี 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ชินสุขคีรี 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายทศพร ชนมากุรทรัพย์ 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพนา เขม้นเขตการ 10,395.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนันฉัตร มาเพ่ิม 10,395.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา อ่ินแก้ว 10,395.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาลัย ใหม่กัน 10,395.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายประเทือง ตุ้ยล าปาง 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายจรูญ บุญศรี 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวติณณา ศรียา 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายนราวุฒิ มีเงิน 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมมิตร สะการะคีรี 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายโยธิน กัณทะวงษ์ 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธันยบูรณ์ โก่งมณี 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ แสงหล้า 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายโทเมีย รัศมีพนากุล 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาชินี สายชาลี 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งทิวา ปัญญา 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวลักษณ์ สถาพรคีรี 9,355.50                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุนทร วาทา 9,405.00                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สุขสบาย 9,000.00                 ค่าตอบแทน ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 3,857.16                 ค่าตอบแทน ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายนภัส แสงสี 9,000.00                 ค่าตอบแทน ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายอภิชาติ บุญมา 9,000.00                 ค่าตอบแทน ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายนนทกร รอดเสือ 9,000.00                 ค่าตอบแทน ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายประจักษ์ หาญนอก 9,000.00                 ค่าตอบแทน ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ พงษ์กฤษ 9,000.00                 ค่าตอบแทน ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายวสมเยือน พงษ์กฤษ 8,357.18                 ค่าตอบแทน ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิชา กระจ่างจิตร์ 9,000.00                 ค่าตอบแทน ก.พ.66/วรเมธ



006: ธ.กรุงไทย นายนพเก้า ศรีทรง 9,000.00                 ค่าตอบแทน ก.พ.66/วรเมะ
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา หวังพิทักษ์ 8,000.00                 ค่าลงทะเบียนอบรม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 630.00                   ค่าอาหาร มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 9,760.00                 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ค่ าคูณ 7,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/กฤษณะ
006: ธ.กรุงไทย นายอนันตชัย อยู่ดี 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/กฤษณะ
006: ธ.กรุงไทย นางก าไร เนียรภาค 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/กฤษณะ
006: ธ.กรุงไทย นายยงยุทธ แซ่ลี 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/กฤษณะ
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เหมือนทอง 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/กฤษณะ

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 10,780.00               ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายธัญญะ อ าพรพงษ์ 7,280.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายจิรพงษ์ ค าย่ี 7,280.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นางธันย์ชนก รักษาสัตย์ 7,280.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายพิชชากร พางาม 7,280.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายถานันดร กองเนียม 7,280.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 5,160.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายธัญญะ อ าพรพงษ์ 4,160.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายจิรพงษ์ ค าย่ี 4,160.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นางธันย์ชนก รักษาสัตย์ 4,160.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายพิชชากร พางาม 4,160.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายถานันดร กองเนียม 4,160.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฤมล นุชเปล่ียน 9,720.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นายอภิวัฒน์ เอื ออารีเลิศ 10,980.00               ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอินทิรา พันธาสุ 4,660.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นายชัชวาลย? สวนจันทร์ 4,900.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิตติมา อยู่หาญ 4,900.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเรณุภา พงศ์กระทุง 4,800.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัค กาญจนภิรมย์ 4,550.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นายสมุทร จินดาศรี 4,728.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ 12,220.00               ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ทองรักษ์ 5,042.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย สุดชา 2,730.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 2,130.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค า 1,670.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 3,472.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ตุลยวัฒน์
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006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค า 2,708.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ตุลยวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสรวีร์ แสนธิ 3,974.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุรัตน์ วัฒนุญาณ 3,610.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 1,966.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุรัตน์ วัฒนุญาณ 1,530.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสิชล เสือปรางค์ 10,440.00               ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ ปริมมูลสุข 5,918.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพล พนารินทร์ 5,982.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ตรีประเคน 4,974.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉราพร จอมปินทอง 5,012.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางณิชกมล แก้วพรม 4,992.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 2,215.00                 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 8,330.00                 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 4,192.79                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ภูววิมล 2,234.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 5,520.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญสูง 2,320.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 2,320.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ สีเขียว 2,780.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 1,280.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล  า 1,280.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 1,280.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 1,280.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 8,330.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 11,340.00               ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายนิทัศน์ ทองเชื อ 9,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายดิเรก สุริวงษ์ 9,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายอัฐวีร์ พิมพา 9,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐพร ศิริรัตน์สกุล 9,940.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายอรรควรรณ หัสดิน 9,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา ธรรมกุล 9,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลรัตน์ นพสมบูรณ์ 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายทัตพงศ์ หาญมานพ 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ เรืองเกิด 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายดาวเรือง ดาโสม 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ เขตสูงเนิน 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ภู่เงิน 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมนัด ไผ่สอาด 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ดีลัน 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายหงษ์ เงินสมบัติ 5,440.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 4,290.00                 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 2,860.00                 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/โชคชัย



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิทยารัตน์ เฟ่ืองฟู 2,890.00                 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนาศร อับดุลเลาะ 2,970.00                 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล  า 7,970.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล 8,460.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค า 3,360.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนันทพงศ์ สีหมาด 3,360.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 3,360.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 3,360.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรัพย์ 3,360.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุริโย 3,360.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 8,210.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 3,360.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายปานสิน ปวงรังษี 3,360.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพิศิษฐ์ พิศิษฐ์บดี 3,360.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน์ ก้านจันทร์ 5,078.15                 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิชา วงพินิจ 1,200.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายศุภณัฐ ทามัน 3,100.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ศุภณัฐ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน์ เซียวสธนกุล 800.00                   ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ศุภณัฐ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุทธ์ิจีรา ไชยชนะ 800.00                   ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ศุภณัฐ
006: ธ.กรุงไทย นายบุญเลิศ งามลักษณมงคล 1,400.00                 ค่าพาหนะ ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพรเทพ ตันสกุล 1,922.46                 ค่าไฟฟ้า มค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 2,642.05                 ค่าไฟฟ้า มค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 254.13                   ค่าน  าประปา  มค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 126.25                   ค่าโทรศัพท์  มค.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 301.74                   ค่าโทรศัพท์  มค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 1,059.25                 ค่าอินเตอร์เน็ต มค.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 417.25                   ค่าอินเตอร์เน็ต มค.66
006: ธ.กรุงไทย นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 631.00                   ค่าอินเตอร์เน็ต มค.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววราภรณ์ มากสวาสด์ิ 4,190.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/วราภรณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววราภรณ์ มากสวาสด์ิ 1,610.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/วราภรณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอิศรพงศ์ กุลไทย 6,612.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/อิศรพงศ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนิวัฒน์ ภูผาสุข 1,200.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นิวัฒน์
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006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เสี ยวยิ ม 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นายวิราวุธ บัวโรย 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ศรีสง่า 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตยา จุมปาทอง 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   21 มีนาคม 2566 



006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินภา กิติวงค์ 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัทธ์ธีรา กองทอง 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ไชยา 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นายสมิต เบญจศรีรักษ์ 700.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐายิกา โพธิเดช 800.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกานติมา อ่อนทรัพย์ 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชญาภา แก่นสาร 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวลักษณ์ มณีท่าโพธ์ิ 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางฐิติกาญจน์ ศรีสุริยะ 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางนวรัตน์ วงษ์ย่ี 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันวิสาข์ สายเสมา 800.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กฤษดา
006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 2,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม 2,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายจิตติชัย โฉมบุตร 2,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.อัฐกานต์ ยิ มอารี 2,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายเทพทัต จันมัด 2,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชานันท์ เชื อโคกสูง 2,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนชาติ ศรีเพ็ง 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายชินกฤต เจริญธรรม 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางจิชฎา สุกาญจนะ 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค์รักษ์ จ าปาทอง 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวลักษณ์ พังงา 1,700.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎฐ์ชุดา เป๋อรุณ 1,700.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ตบริณต เล้าสุวรรณ์ 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวทัญญู ยิ มย่อง 2,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทิกาญจน์ โฉมงาม 800.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายพงศพัศ พะโยม 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางปิยะฉัตร์ หอมแก่นจันทร์ 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพลอยไพลิน พาอ่อน 2,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิญา ทองจ าปา 1,400.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายกษิภณ แสงจันทร์ 2,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายกวีวงศ์ วิเศษสมบัติ 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ แช่มชู 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา ภูโอบ 2,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันเพ็ญ สมอดี 2,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายภควัต โพธ์ินาค 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร



006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายศรศิลป์ จันทร์แดง 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒน์วิทยา 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 1,700.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑารัตน์ อันทะวงษ์ 1,750.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพลิน เกิดจาด 1,550.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 1,700.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ 1,700.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นให้ผล 1,200.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 1,400.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนพงศ์ โพธิแท่น 100.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธ์ิ 600.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทชา สังข์น  ามนต์ 800.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ จ าปา 400.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาวรรณ แสนค าภา 500.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สดใส 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายนวพงษ์ เกื อสกุล 1,400.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภา เขียวนิล 400.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายชัชพิมุข ยะธา 900.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรทิพย์ แก้วไพฑูรย์ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตรา ครองสถาน 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพย์วรรณ์ ก าแพงแก้ว 1700 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรัญญา ชัยขรรค์เมือง 300 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา เชื อเอ่ียม 1700 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายกรณ์ สร้อยธรรมดา 1500 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ชมภูภู่ 1700 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายพรศักด์ิ เหมือนแท่น 1900 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางกมลทิพย์ เอ่ียมเหมือน 1900 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายชวลักษณ์ ชาญค้า 1800 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายภคิน กุลน้อย 400 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวงศ์สุวรรณ ทองก้อน 1100 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนภา พวงสุวรรณ์ 1100 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายอรุณ ปานแดง 1100 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางศิริวรรณ์ เกิดแก่น 1700 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเกื อ 620.24 ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 2000 ค่าวัสดุเชื อเพลิง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสุวัฒน์ ฟองแก้ว 243.96 ค่าน  าประปา  กพ.66
006: ธ.กรุงไทย  นายวิมล ฦาชา 1281 ค่าไฟฟ้า กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นายสุวัฒน์ ฟองแก้ว 3481 ค่าไฟฟ้า  กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 192.6 ค่าน  าประปา  กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นายพิษณุ ขวัญเมือง 535 ค่าน  าประปา  กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 1219.25 ค่าไฟฟ้า กพ.66



006: ธ.กรุงไทย นายพิษณุ ขวัญเมือง 1596 ค่าไฟฟ้า กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 252 ค่าไปรษณีย์ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางจิณณพัต แก้วเข่ือนขันธ์ 2658 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนันทา พลราช 25000 ค่าลงทะเบียนอบรม ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี อินต๊ะเสน 1505 ค่าอาหารประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยเอกมานพ นามไพร 8348 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 9780 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายธัญญะ อ าพรพงษ์ 7280 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายจิรพงษ์ ค าย่ี 7280 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นางธันย์ชนก รักษาสัตย์ 7280 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายพิชชากร พางาม 7280 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายถานันดร กองเนียม 7280 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวพร โสภาพ 3920 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายยอดย่ิง พรมจันทา 2320 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุจ บุญอินทร์ 2320 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ จวงจันทร์ 2320 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา เกษหงษ์ 2320 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายนัฐพงษ์ วังนันไชย 8480 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นัฐพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ ฉัตรชัยเจนกุล 6480 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นัฐพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกพบ โยธา 6480 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นัฐพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน  าเย็น แสงวงษ์ 6480 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นัฐพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายชัย สีทาดี 6480 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นัฐพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชญาดา รุ่งศักด์ิรักวนา 6480 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/นัฐพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายจิตติศักด์ิ ยอดค า 1500 ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/จิตติศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิโรรัตน์ ขุนทอง 1200 ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/จิตติศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรรศนีย์ เหลืองอร่าม 1200 ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.66/จิตติศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ 16640 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์รักษ์ อัครปุญญานนท์ 16640 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายจักริน ขาวประเสริฐ 16640 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุพล ยศโม่ง 10640 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวรัญญู ช้างเพ็ง 8000 ค่าลงทะเบียน มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายคงกฤช นวลจันทร์คง 7790 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/คงกฤช
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุปาณี นิยมศิลป 3120 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/คงกฤช
006: ธ.กรุงไทย นายธีระภัทร ตราชู 3120 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/คงกฤช
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 35000 ใบยืมเลขท่ี 319/66 ลว. 8 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายสรภฎ ภูชฎาภิรมย์ 13480 ใบยืมเลขท่ี 335/66 ลว. 15 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราพรรณ เก่งแก้ว 30000 ใบยืมเลขท่ี 339/66 ลว. 14 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ศรีสง่า 28240 ใบยืมเลขท่ี 338/66 ลว. 14 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายกฤตศิลป์ สงเคราะห์ 23700 ใบยืมเลขท่ี 349/66 ลว. 17 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย ส านักงานอัยการจังหวัดสตูล 22630.22 ใบยืมเลขท่ี 343/66 ลว. 20 มี.ค. 66/วรัท
006: ธ.กรุงไทย สิบเอกหญิงกรุณา ส่งแสง 856 ค่าอินเตอร์เน็ต มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 3697.45 ค่าไฟฟ้า ก.พ.66



006: ธ.กรุงไทย นางสุพรณี พวงสุนทร 524.25 ค่าอินเตอร์เน็ต ม.ค.66

506,409.97           ทส. 1601.2/264  ลว. 21 มีนาคม 2566  
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006: ธ.กรุงไทย นายธนพงศ์ โพธิแท่น 21324 ใบยืมเลขท่ี 345/66 ลว. 20 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 1250 ค่าอาหาร มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 40000 ค่าลงทะเบียน ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ สวนผล 2400 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายถวิล เอ่ียมสุข 1200 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรณี มณีโชติ 1200 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ จุลรักษ์ 1200 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกาญจน์ ศรีสมบูรณ์ 1280 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ธนกาญจน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง 1280 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ธนกาญจน์
006: ธ.กรุงไทย นายจตุรงค์ หมอโอสถ 1280 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ธนกาญจน์
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เส็งพรม 1280 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ธนกาญจน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรวัลย์ อะทะสุวรรณ์ 1280 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ธนกาญจน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัสธารีย์ ไตรทวีพัฒน์ 1280 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ธนกาญจน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 630 ค่าอาหาร มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 3120 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวพร โสภาพ 25000 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายยอดย่ิง พรมจันทา 20000 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุจ บุญอินทร์ 20000 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ จวงจันทร์ 20000 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา เกษหงษ์ 20000 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายวรัญญู ทองช านาญ 8400 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นายวาทิตย์ รัตนโอภาส 4400 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต บูรณโกศล 4400 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นายนวัตน์ คีรีแรง 4400 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์พิมล ค าเหลือง 4400 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 5520 ค่าอาหาร มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ตรีประเคน 5122 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/สุพรรษา
006: ธ.กรุงไทย นางณิชกมล แก้วพรม 5140 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/สุพรรษา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 4986 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/พิมพิลัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 4964 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/พิมพิลัย
006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ บุญไชย 4630 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/จารุวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 280 ค่าอาหารประชุม มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 1240 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย สิบเอกนิกร แสงแก้ว 240 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 6051.7 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   23 มีนาคม 2566 
บัญชีธนาคารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   27 มีนาคม 2566 



006: ธ.กรุงไทย นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง 6084 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายชัยณรงค์ ลังกาเป้ีย 1280 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอ้อมจิตร เสนา 3652 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลวรา ดรมาน 1974 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤชญา แมะบ้าน 1652 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนาศร อับดุลเลาะ 1930 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นายทวีชัย วงษ์ทอง 1838 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี จันทร์พา 1848 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ดอกไม้ 1798 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ชัยวงศ์ 1844 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 1760 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ ช่ืนชม 1850 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นายมงคล แป้นแก้ว 43120 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายศุภณัฐ ทามัน 6315.37 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/นิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายศักร แสนสุริยวงศ์ 4320 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ศักร
006: ธ.กรุงไทย นางสุชิตา บุญยอด 2620 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ศักร
006: ธ.กรุงไทย นายธกร ลาภะสิทธินุกุล 2670 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ศักร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาวดี ทีคา 2820 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ศักร
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงไกร มากบุญ 2500 ค่าธรรมเนียมศาล ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะฉัตร ช่วยปลอด 3500 ค่าลงทะเบียน มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรียา ศรีสมุทร 1050 ค่าอาหารประชุม มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวคริษฐา ทับจ่ัน 560 ค่าอาหารประชุม มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายอุดร ห้วยผัด 14850 ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิทยา ต๊ะสุ 14850 ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ แสงน  ารัก 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/จุลดิศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 8998 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไอรดา นาละต๊ะ 13365 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพวงแก้ว คงดี 14850 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายคมน์ เครืออยู่ 29700 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายพรเทพ สิทธิเวช 9355.5 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางปวริศา สว่างธรรมคีรี 9355.5 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชกานต์ หิรัญอุดมโชค 9355.5 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายสะค๊ึ ชินสุขคีรี 9355.5 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ แสงหล้า 9355.5 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายสมมิตร สะการะคีรี 9355.5 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ชินสุขคีรี 10890 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายจรูญ บุญศรี 11880 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายพนา เขมันเขตการ 9445 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางจิตรลดา เอ่ียมไผ่ 12200.72 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงทิพย์ หนูทัด 12307.16 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดีกาจน์ ต๊ะอ้าย 11036.44 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายอธิสันต์ กันทะโม้ 12200.72 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66



006: ธ.กรุงไทย นายศตวรรษ ทองมาก 11036.44 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าท่ีรัอยตรีภูมิรัตน์ นาคอุดม 1280 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ธนกาญจน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาตรี ศรียาภัย 1020 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/จารุวรรณ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนิวัฒน์ ภูผาสุข 6315.37 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/นิวัฒน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางชุติกาญจน์ สรรเสริญ 2820 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/ศักร
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 214 ค่าน  าประปา มี.ค.66

610,554.92           ทส. 1601.2/276  ลว. 23 มีนาคม 2566  



Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 22620 ใบยืมเลขท่ี 352/66 ลว. 20 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค์ สายเสน 5396.01 ใบยืมเลขท่ี 353/66 ลว. 22 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 18090 ใบยืมเลขท่ี 356/66 ลว. 22 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ สีเขียว 134080 ใบยืมเลขท่ี 357/66 ลว. 22 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนาพร ตระกูลดิษฐ์ 82320 ใบยืมเลขท่ี 354/66 ลว. 22 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 2109.41 ค่าไฟฟ้า ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 800 ค่าตอบแทนล่วงเวลา มี.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 1000 ค่าตอบแทนล่วงเวลา มี.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายทวิธาร จีนะสฤษด์ิ 900 ค่าตอบแทนล่วงเวลา มี.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐปคัลภ์ ค าแหง 1000 ค่าตอบแทนล่วงเวลา มี.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายยศพัทธ์ จันทรสุข 300 ค่าตอบแทนล่วงเวลา มี.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤติญา กมลฉัตรโสภณ 1000 ค่าตอบแทนล่วงเวลา มี.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี แทนคุณ 1000 ค่าตอบแทนล่วงเวลา มี.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิราพร ห่อทอง 900 ค่าตอบแทนล่วงเวลา มี.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ สงวนพันธ์ุ 600 ค่าตอบแทนล่วงเวลา มี.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายสุชล จูห้อง 1000 ค่าตอบแทนล่วงเวลา มี.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายกุนต์ พนาเวชกุล 300 ค่าตอบแทนล่วงเวลา มี.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณ์ธิดา ควรร าพึง 1000 ค่าตอบแทนล่วงเวลา มี.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1500 ค่าตอบแทนกรรมการ มี.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 1200 ค่าตอบแทนกรรมการ มี.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาดา ทาแกง 1200 ค่าตอบแทนกรรมการ มี.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 9020 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/กานดิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพรรณ เจิดอัศวสิน 8816 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/กานดิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญนภา หลอดค า 8652 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/กานดิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 8850 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 240 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเกื อ 8940 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 12140 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายอภิวัฒน์ แก้วมุงคุณ 10640 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดาริณี จันด้วง 10640 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายอนุรักษ์ บุญเจียง 12140 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 10640 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 10640 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ บุญเจียง 10640 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ มีค า 10640 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเกื อ 5440 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเกื อ 1200 ค่าพาหนะ มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเกื อ 700 ค่าพาหนะ มี.ค.66

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   24 มีนาคม 2566 
บัญชีธนาคารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   28 มีนาคม 2566 



006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 4360 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายนวาศ ภูลิ นลาย 3360 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลักษณ์ กล าพัด 3360 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ จันแป้น 3360 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายด ารง อุดมวรกิจ 3360 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 10800 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายวัชรินทร์ แซ่ฟุ้ง 6480 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสามขวัญ จินดาสถาน 6480 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสุเมธ โพธิวัง 6480 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน เรืองฤทธ์ิสาระกุล 5520 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/คมสัน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิญญารัตน์ ชยาภรณ์ 2470 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/คมสัน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา ค าสกุล 2320 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/คมสัน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัค กาญจนภิรมย์ 2470 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/คมสัน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวติณณา ศรียา 7664.5 ค่าจ้างเหมา มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายนิยม รักเสนาะ 51700 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายสุธายุทธ นาคปนค า 37362 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายสุภัทร แก้วบัวทอง 52200 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายทรงศักด์ิ กิตติธากรณ์ 1740 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายดุสิต ฆ้องส่งเสียง 40140 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายวิศาสตร์ มีนรักษ์เรืองเดช 35160 ค่าเบี ยเลี ยง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล  า 1240 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค า 240 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 240 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล  า 1240 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค า 240 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนฤเศรษฐ แก้วคง 22100 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายฮาริพันธ์ เกตุชู 15600 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายนุกูล คงสวี 23600 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายชัยพงษ์ มากเพชรศรี 20100 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ธีปานุเคราะห์ 15600 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี รต.หญิงพัธชา บุญหล่อ 3750 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/พัธชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิพพ์ชนก ฤกษ์บ าเพ็ญ 1880 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/พัธชา
006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 1780 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/พัธชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 856 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 856 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวนิดา ทองนุช 265 ค่าไปรษณีย์ ธ.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณัฐวุฒิ ฐานบารมี 6480 ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.66/วิเชียร
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพินิจศักด์ิ กล่ินมาลา 420 ค่าอาหารประชุม มี.ค.66

821,566.92           ทส. 1601.2/293  ลว. 24 มีนาคม 2566  


