
Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเอกชยั ทองมาก 9600.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/พีระชยั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณฐัวฒิุ ฐานบารมี 4400.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/วเิชียร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวชัรินทร์ แซ่ฟุ้ง 4400.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/วเิชียร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอมรเทพ ทรัพย์สถิตย์กลุ 12640.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/อมรเทพ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งนภา บญุที 10640.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/อมรเทพ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเกรียงศกัดิ์ เกิดแก้ว 3369.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/กิตตพิร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนดัสม นกุลู 2690.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ส.ต.อ.หญิงณฐัชยา คมข า 3982.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ณฐัชยา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมณฑิรา ค ารอด 2640.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ณฐัชยา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธนทันรินทร์ พชัรภมิูพฒัน์ 2720.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ณฐัชยา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสกุมุา มณีทบั 2670.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ณฐัชยา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปิยนชุ กาลพฒัน์ 3556.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ปาริชาติ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางจรรยา โภคะ 3900.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ปาริชาติ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งนภา บญุที 11680.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/สรรพสทิธ์ิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศริิขวญั ปัชชาเขียว 11680.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/สรรพสทิธ์ิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนิรันดร์ เสอือ่อน 11680.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/สรรพสทิธ์ิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศภุชั นาคโคกสงู 480.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/วนัทนี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสวุรรณ ตัง้มิตรเจริญ 270.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/เสริมยชญ์

โอนเงินวนัที ่30 กรกฎาคม 2562



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมภพ โพธิวรรณ์ 240.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/เสริมยชญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายทศพล แพทย์ชยัโย 4960.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/จิตตศิกัดิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอภิรด ีแสงจนัศรี 4950.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/จิตตศิกัดิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนิโลบล กณัหา 10220.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/นิโลบล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนิโลบล กณัหา 100.00 คา่ทางหลวง ก.ค.62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอรวรรณ ปัญญาพรวทิยา 1886.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/อรวรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพิพฒัน์ บญุรักษา 3860.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/สมบรูณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายงามพล เลศิดลุย์ 7280.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ศภุชยั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกิตยิา ภูภ่ิรมย์ 1720.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/วเิชียร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพิเชษฐ์ ตว่นเครือ 240.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ประพนัธ์พงษ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฐันนัท์ ไชยวงศ์ 600.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/ยทุธศกัดิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางศศมล ประถมพกัตร์ 1900.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/ยทุธศกัดิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพิเชษฐ์ เปลี่ยนไพร 1000.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/ยทุธศกัดิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอรวรรณ สดใส 1200.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/ยทุธศกัดิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธีระศกัดิ์ สนองคณุ 200.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/ยทุธศกัดิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกิตตภิณ ไทยปาล 2460.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/ปัณณวชิญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปราโมทย์ อรกิจ 3060.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/ดลุย์ฤทธ์ิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายทศพล แพทย์ชยัโย 520.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/ดลุย์ฤทธ์ิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกมลวรรณ วลิาศรี 1360.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/ดลุย์ฤทธ์ิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายภคนิ กลุน้อย 520.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/ดลุย์ฤทธ์ิ



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอภิรด ีแสงจนัศรี 5200.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/ดลุย์ฤทธ์ิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศริิ 1085.00 คา่ใช้จ่ายในการประชมุ ก.ค.62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอนวุตัร ธนะจนัทร์ 2862.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/สชิล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายภควตั โพธ์ินาค 4694.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ภควตั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเกตน์สรีิ สวุรรณน้อย 4794.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ภควตั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปราณี ทองแจ้ง 4564.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ภควตั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฐัธิดา มัน่เหมาะ 4634.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ภควตั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมาโนช อุ่นให้ผล 4784.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ภควตั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาต ิเจริญกรุง 3860.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/เสกสรร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกฤตเิดช นวนเท้า 3780.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/เสกสรร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอมรรัตน์ สะสสีงัข์ 5175.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/อมรรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพฒันดล แสงคูว่งษ์ 2573.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/อมรรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสติานนัธ์ จนัทร์สมบรูณ์ 514.00 คา่พาหนะ ก.ค.62/สติานนัธ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสทุศัน์ เล้าสกลุ 5446.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมลธุดา สทุธิพงศ์ 2040.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/มลธุดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวองัคณา เกตแุก้ว 3580.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/มลธุดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรัชนีกร รอดมณี 3480.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/มลธุดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางอ าไพ พรลแีสงสวุรรณ์ 698.71 คา่โทรศพัท์ พ.ค.62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางอ าไพ พรลแีสงสวุรรณ์ 1670.00 คา่น า้ประปา มิ.ย. 62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสทุศัน์ เล้าสกลุ 268.32 คา่โทรศพัท์ มิ.ย.62



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนิรัญ มโนรัตน์ 17290.00 คา่ใช้จ่ายในการประชมุ ก.ค.62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวดษุฎี เริงหรินทร์ 4010.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/ประพนัธ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวเิชียร หนเูมียน 2840.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/ประเสริฐ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเมทนี สมีนัตร 1540.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/เมทนี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธนะวตัติ์ รุ่งสทิธ์ิศภุรัฐ 11938.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ธนะวตัติ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธนะวตัติ์ รุ่งสทิธ์ิศภุรัฐ 14007.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/ธนะวตัติ์

268600.03 ทส 1601.2/430 ลว. 25 ก.ค. 62

006: ธ.กรุงไทย นายชาญวทิย์ ประชมุรักษ์ 992.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/ชาญวทิย์

006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐา ระวโิรจน์ 540.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/ชาญวทิย์

006: ธ.กรุงไทย นายชาญวทิย์ ประชมุรักษ์ 6960.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62

006: ธ.กรุงไทย นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 3858.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/วลิาวณัย์

006: ธ.กรุงไทย นายทรัพย์ สงิห์นาค 4060.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/วลิาวณัย์

006: ธ.กรุงไทย นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 998.00 คา่พาหนะ มิ.ย.62

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพ์สี 1149.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/สขีุ

006: ธ.กรุงไทย นายเกริกฤทธ์ิ ศรีสวุอ 460.00 คา่พาหนะ ก.ค.62/เกริกฤทธ์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายพชัรพล ชาหว้า 630.00 คา่พาหนะ ก.ค.62/เกริกฤทธ์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุาดา นกัมวย 430.00 คา่พาหนะ ก.ค.62/เกริกฤทธ์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนนัตพร ดัน่เจริญ 4800.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.62/อนนัตพร

006: ธ.กรุงไทย นายสญัญา กรีสง่า 2400.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.62/อนนัตพร

006: ธ.กรุงไทย นายอนนัตชยั อยู่ดี 2400.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.62/อนนัตพร



006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เฉยปัญญา 2400.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.62/อนนัตพร

006: ธ.กรุงไทย นายนวาศ ภลูิน้ลาย 3320.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/นวาศ

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ จนัแป้น 2320.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/นวาศ

006: ธ.กรุงไทย นายวรีศกัดิ์ ภดูอนโพธ์ิ 2320.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/นวาศ

006: ธ.กรุงไทย นายด ารง อดุมวรกิจ 2320.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/นวาศ

006: ธ.กรุงไทย นายธนเสฎฐ์ มีแสง 2320.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/นวาศ

006: ธ.กรุงไทย นางนนัทนา บณุยานนัต์ 9010.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/นนัทนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชตุกิานต์ หตุะแสงชยั 8130.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/นนัทนา

006: ธ.กรุงไทย นายพิชยั เอกศริิพงษ์ 4635.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา คุ้มสไีวย์ 5760.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นายสนิธวชั อินทรักษ์ 3360.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสภุาวด ีสนธิ 3360.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ผอ่งอ าพล 3360.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาวด ีบตุรสกัที 3360.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสจิุตรา ไลช่ะพิษ 3800.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสจิุตรา ไลช่ะพิษ 3696.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายโกวทิ คงมี 8720.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.62/โกวทิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจีรภา พรหมโคตร 9600.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.62/โกวทิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกณัจน์อมล กีตา 9600.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.62/โกวทิ

006: ธ.กรุงไทย นายนิวฒัน์ เหมือนทอง 9600.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.62/โกวทิ



006: ธ.กรุงไทย นายยงยทุธ แซ่ลี ้ 9600.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.62/โกวทิ

006: ธ.กรุงไทย นายนวตัน์ ครีีแรง 3920.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/นวตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายวนิยั สามิภกั 3360.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/นวตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายวาทิตย์ รัตนโอภาส 3360.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/นวตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ สมทรัพย์ 3360.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/นวตัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา ยิม้เฟือง 3110.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62 /นิตยา

006: ธ.กรุงไทย น.ส.บษุกร ประดษิฐ์เขียน 2490.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/บษุกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลุกานต์ แก้วเก้า 2570.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/บษุกร

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร้่อยตรีหญิงวรกานต์ บญุอนนัท์ 2580.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/บษุกร

006: ธ.กรุงไทย น.ส.พรพรรณ เจิดอศัวสนิ 3148.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/พรพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตตญิา ไชยแก้ว 2891.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/พรพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางมาริษา เอ่ียมพว่ง 440.00 คา่พาหนะ ก.ค.62

006: ธ.กรุงไทย นางบญุเสริม อ ่าพนัธุ์ 4400.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ประเชิญ

006: ธ.กรุงไทย นายอานภุาพ สทิธ์ิสงูเนิน 4400.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ประเชิญ

006: ธ.กรุงไทย นายบญุสง่ ท้าวธงชยั 4400.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ประเชิญ

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ เพ็ญจนัทกึ 4400.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ประเชิญ

006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ลสิกลุรักษ์ 13180.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นายรณฤทธ์ิ ชุ่มขนุทด 5440.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย น.ส.วนัทนี ลาภะสทิธินกุลุ 1110.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/วนัทนี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน 660.00 คา่พาหนะ ก.ค.62/ดษุฎี



006: ธ.กรุงไทย นายสกุนัฑ์ พึ่งกลุ 4344.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/สกุนัฑ์

006: ธ.กรุงไทย นางอทุารัตน์ ศขุสเุมฆ 2254.25 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62

006: ธ.กรุงไทย นายดลุย์ฤทธ์ิ ฤทยัวรุณรัตน์ 3552.60 คา่พาหนะ มิ.ย.62

006: ธ.กรุงไทย นายนพชยั กลิ่นสงูเนิน 2280.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/นพชยั

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร การิกาญจน์ 1730.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/นพชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา 8424.80 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62

006: ธ.กรุงไทย นายธีรยทุธ สมตน 7800.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/ธีรยทุธ

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ชมช่ืน 2850.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62/ธีรยทุธ

006: ธ.กรุงไทย นายบญุสธีุย์ จีระวงค์พานิช 1100.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/บญุสธีุย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนชุ แซ่เจ่ีย 1100.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/บญุสธีุย์

006: ธ.กรุงไทย นายกฤตศลิป์ สงเคราะห์ 1000.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/บญุสธีุย์

006: ธ.กรุงไทย นายชาตรี รักษาแผน 1612.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62

006: ธ.กรุงไทย นายยรรยง กางการ 620.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ยรรยง

006: ธ.กรุงไทย นายอายวุฒัก์ แพอ่อน 3140.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ยรรยง

006: ธ.กรุงไทย นายยรรยง กางการ 6340.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62

006: ธ.กรุงไทย นางชนิษฐา จนัทโชติ 4320.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ชนิษฐา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิณนภาพร หนทูิมทอง 2320.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/ชนิษฐา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลุจิรา บญุญะปฎิภาค 3500.00 คา่ลงทะเบียน มิ.ย.62

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ ดมุา 5150.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.62/กรรณิการ์

006: ธ.กรุงไทย นายวเิชียร ข าสระน้อย 2320.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.62/กรรณิการ์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวอจัฉรา รักงามใจ 2320.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.62/กรรณิการ์

006: ธ.กรุงไทย นายวาสนา ทอ่ทอง 15750.00 คา่อาหาร มิ.ย.62

006: ธ.กรุงไทย นายวาสนา ทอ่ทอง 15750.00 คา่อาหาร มิ.ย.62

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ์ บญุยืน 500.00 คา่วสัดเุชือ้เพลงิ ก.ค.62

006: ธ.กรุงไทย นายนฐัพงศ์ ทิพย์นาวา 13365.00 คา่จ้างเหมา มิ.ย.62

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขตัิ 4950.00 คา่จ้างเหมา มิ.ย.62

006: ธ.กรุงไทย นางชนดัดา อนปูกิจ 427000.00 ใบยืมเลขที ่1012/62 ลว. 25 ก.ค. 62

754879.65 ทส 1601.2/453 ลว. 26 ก.ค 62

006: ธ.กรุงไทย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 22053550.51 หกัสวสัดกิารพนกังานราชการ

006: ธ.กรุงไทย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 50202004.27 หกัสวสัดกิารข้าราชการ

006: ธ.กรุงไทย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 3733325.75 ช าระหนีบ้คุคลทีส่ามข้าราชการบ านาญ

006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎาภรณ์ สนทอง 540.00 คนืเงินพนกังานราชการ เอไอเอ

006: ธ.กรุงไทย นายสวุชิา สชีาเหง้า 5400.00 คนืเงินกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ข้าราชการ

006: ธ.กรุงไทย นายชชัวาลย์ วงศ์วฒันชยั 5200.00 คนืเงินกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์พนกังานราชการ

76000020.53 ทส 1601.2/456 ลว. 30 ก.ค. 62

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณฐัวฒิุ ทิมจรัส 3037.18 คา่ไฟฟา้ มิ.ย.62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณฐัวฒิุ ทิมจรัส 1283.64 คา่อินเตอร์เน็ต  มิ.ย.62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณฐัวฒิุ ทิมจรัส 1390.14 คา่น า้ประปา มิ.ย.62

โอนเงินวนัที ่31 กรกฎาคม 2562



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววรัญญ ูราษฎร์เจริญ 513.00 คา่ไปรษณีย์ พ.ค.- ก.ค.62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบรรพต รักคณุ 2700.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62องครักษ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายภทัรชยั กล ่าน้อย 2630.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62องครักษ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมพงค์ เทียนชยั 2650.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62องครักษ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ วฒิุกาญจน์ มงคลรัตน์ 7520.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.62/วาทิตย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวฒิุกร คุ้มเจริญ 5860.00 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวองัศมุณฑ์ อาษารบ 2160.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/พนาวลัย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเกตน์สรีิ สวุรรณน้อย 3240.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/พนาวลัย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฐัธิดา มัน่เหมาะ 3240.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/พนาวลัย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปราณี ทองแจ้ง 2880.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/พนาวลัย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเบญญาภา สมเพราะ 2520.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/พนาวลัย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอนัทิยา อินทรักษ์ 1800.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/พนาวลัย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 2160.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/พนาวลัย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางอ าไพ พรลแีสงสวุรรณ์ 907.25 คา่โทรศพัท์ พ.ค.62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาคริต นาควเิชียร 883.25 คา่โทรศพัท์ เม.ย..62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณฐัวฒิุ ทิมจรัส 138.24 คา่โทรศพัท์ พ.ค.62

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศริิ 15250.00 คา่เบีย้ประชมุ ก.ค.62

62762.70 ทส 1601.2/453 ลว. 26 ก.ค 62

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ์ วงศ์อดุม 23200.00 ใบยืมเลขที ่1024/62 ลว. 26  ก.ค. 62

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรีณา สมพีร์วงศ์ 51520.00 ใบยืมเลขที ่1027/62 ลว. 26  ก.ค. 62



006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรารถนา มีสนิเจริญ 112000.00 ใบยืมเลขที ่1016/62 ลว. 26  ก.ค. 62

006: ธ.กรุงไทย นายนฐัพงษ์ วงันนัไชย 43000.00 ใบยืมเลขที ่1029/62 ลว. 26  ก.ค. 62

006: ธ.กรุงไทย นายนฐัพงษ์ วงันนัไชย 23650.00 ใบยืมเลขที ่1029/62 ลว. 26  ก.ค. 62

006: ธ.กรุงไทย นายนฐัพงษ์ วงันนัไชย 1380.00 ใบยืมเลขที ่1029/62 ลว. 26  ก.ค. 62

006: ธ.กรุงไทย นายกิตตพิร ดลุนกิจ 900.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/กิตตพิร              

006: ธ.กรุงไทย นายชยัสกลธร เลขโรจนพนัธ์ 1500.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/กิตตพิร              

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุกร ประดษิฐ์เขียน 900.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/กิตตพิร              

006: ธ.กรุงไทย นายลทัธชยั สบายกาย 700.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/กิตตพิร              

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลุกานต์ แก้วเก้า 1000.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/กิตตพิร              

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา ทีบญุมา 1300.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/กิตตพิร              

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชตุมิณฑน์ ส าอางศรี 1900.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/กิตตพิร              

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน า้เพชร วชิรพนัธ์วชิาญ 1300.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/กิตตพิร              

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวสิาข์ กองอรรถ 1100.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/กิตตพิร              

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรกานต์ บญุอนนัท์ 1300.00 คา่ลว่งเวลา มิ.ย.62/กิตตพิร              

266650.00 ทส 1601.2/459 ลว. 31 ก.ค. 62


