
Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวฒัน ์แยม้สะอาด 68320.00 ใบยืมเลขที 393/64 ลว. 26 เม.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นางชอ่ทิพย ์อานนัทร์ตันกลุ 51000.00 ใบยืมเลขที 394/64 ลว. 27 เม.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤษฏจิ์ญา ศิลทลู 5516.08 คา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีตรวจป่า ม.ีค.64/คม

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรืองศรี 2073.00 คา่ไฟฟ้า ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 2205.45 คา่ไฟฟ้า มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ชสูกลุ 1099.04 คา่ไฟฟ้า มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายคมศกัด ิขนัธล์ะ 192.60 คา่นาํประปา ม.ีค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 577.80 คา่นาํประปา ม.ีค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรืองศรี 588.50 คา่นาํประปา ม.ีค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 314.50 คา่โทรศพัท ์ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายคมศกัด ิขนัธล์ะ 741.50 คา่โทรศพัท ์ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายถาวร บวัโต 845.30 คา่โทรศพัท ์ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรืองศรี 156.50 คา่โทรศพัท ์ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 631.25 คา่อนิเตอรเ์น็ต ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรืองศรี 1815.44 คา่อนิเตอรเ์น็ต ม.ีค.64

006: ธ.กรุงไทย นายคงศกัด ิมีแกว้ 5410.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/คงศกัดิ

006: ธ.กรุงไทย นายสรุตัน ์วฒันญุาณ 3120.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/คงศกัดิ

โอนเงินวนัที 5 พฤษภาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายปวฒันช์ยั พรหมเมศร 3120.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/คงศกัดิ

006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ มีนาค 740.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ธนชนม์

006: ธ.กรุงไทย สิบตาํรวจเอกหญิงวิยดา โล่หพ์ิทกัษส์นัติ 700.00 คา่อาหาร เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ถมปัด 5209.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.- เม.ย.64/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชศูรี 3982.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.- เม.ย.64/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นายเอกลกัษณ ์ประดบัศรี 3804.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.- เม.ย.64/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศภุพิชญ ์บญุยืน 3524.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.- เม.ย.64/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานนัท ์ดฐิษา 2596.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64

006: ธ.กรุงไทย นายจิระศกัด ิชคูวามดี 10740.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายปัณณวิชญ ์ภรูริกัษพิ์ติกร 10320.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายวีรวฒัน ์แสงกระจา่ง 2280.00 คา่อาหาร เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ ์สีเขียว 5280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุน่สงัข์ 1280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 5440.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา กิงพรหมเจรญิ 7164.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสกุมุา มณีทบั 4780.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรี จิรเศรษฐดลิก 4980.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปารชิาติ ฤทธิเดช 3624.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นายอดเิทพ ปะมะ 2680.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตัตญิา ไชยแกว้ 2688.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ปารชิาติ



006: ธ.กรุงไทย นายตรยัพทัธ ์ทดัแกว้ 2768.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นายมนตม์ณฎัฐ์ เสมสวสัดิ 4235.92 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/มนตม์ณฎัฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเครือมาศ สขุพลอย 1780.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ ์เนียมประยรู 1850.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายวฒิุกร คุม้เจรญิ 1592.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิรลิกัษณา สมเพชร 845.30 คา่อนิเตอรเ์น็ต พย.63

006: ธ.กรุงไทย นายศภุสิทธิ ชนุเชาวฤทธิ 738.25 คา่บรกิารโทรศพัท ์มค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุศกัด ินสับสุย ์ 631.30 คา่อนิเตอรเ์น็ต เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุศกัด ินสับสุย ์ 419.00 คา่ไปรษณีย ์ มีค.64

006: ธ.กรุงไทย นส.ธญัยธรณ ์อดุมศกัดเิวชกลุ 533.00 คา่ไปรษณีย ์ มีค.64

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรกฤษณ ์พละกลาง 1893.19 คา่ไฟฟ้า มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายภษิูต พรหมมาณพ 2981.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ภษิูต

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 1847.50 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ภษิูต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเครือมาศ สขุพลอย 1780.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ ์เนียมประยรู 1900.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายทวีชยั วงษท์อง 2220.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล หนพิูชยั 4676.00 คา่เบียเลยีง ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล หนพิูชยั 4976.00 คา่เบียเลยีง ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยวุพร โสภาพ 8540.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ยวุพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ ์จวงจนัทร์ 6480.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ยวุพร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสกุญัญา เกษหงษ์ 6480.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ยวุพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยวุพร โสภาพ 9380.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ยวุพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวณีย ์เลิศเชิดชาญกลุ 7280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ยวุพร

006: ธ.กรุงไทย นายลาํพอง พรมมา 7280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ยวุพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ ์จวงจนัทร์ 7280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ยวุพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสกุญัญา เกษหงษ์ 7280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ยวุพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์บญุยืน 3580.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายคงศกัด ิมีแกว้ 2940.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสรุตัน ์วฒันญุาณ 2080.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายปวฒันช์ยั พรหมเมศร 2080.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ฮมแสน 3036.00 คา่เบียเลยีง ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 3790.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ ์หอมจนัทร์ 1280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรพัย์ 1280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายศิขรนิทร ์งามละมยั 1280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ ์สีเขียว 10710.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายศิขรนิทร ์งามละมยั 5440.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรพัย์ 5440.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสนนั 5440.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนนัต ์ขอสขุ 5440.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/เอนกพงศ์



006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สรุโิย 5440.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายพฒันพ์งษ ์สมิตติพฒัน์ 5594.00 คา่พาหนะ เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา ออ่นเพ็ง 1500.00 คา่เบียประชมุ เม.ย.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายประพนัธพ์งษ ์คงศรีรอด 1200.00 คา่เบียประชมุ เม.ย.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายวีร ์ศรีทิพโพธิ 1200.00 คา่เบียประชมุ เม.ย.64/สพินนา

395954.42 ทส 1601.2/429 ลว.3 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชแูกว้ 300.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการบาํนาญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอือใจรชั ทองดอนโพธิ 200.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการบาํนาญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิรวิรรณกร จมูปา 200.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการบาํนาญ

006: ธ.กรุงไทย นางสชิุตา บญุยอด 290.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการบาํนาญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุกร ประดิษฐ์เขียน 496.75 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการบาํนาญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค ์สายเสน 350.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการบาํนาญ

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์บญุยืน 790.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการบาํนาญ

2626.75 ทส 1601.2/430 ลว.3 พ.ค.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรณัธร สขุวฒันนิ์จกลู 11604.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรณัธร สขุวฒันนิ์จกลู 7045.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวธนชนม ์ทวีชีพ 1718.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ธนชนม์

โอนเงินวนัที 7 พฤษภาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอดศิร นชุดาํรงค์ 10568.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 14120.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/สมบรูณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมาลยั ออ่นหวาน 4710.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ปรีชา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิรฐั สขุพนู 4029.92 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/มนตม์ณฎัฐ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าทีรอ้ยตรีนพดล เกษจนัทร์ 3040.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวดิษพรกรภทัร ์อินหอคอย 1280.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอรญา เหง่าศิลา 1480.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนพดล โพธิเสือ 1560.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกฤชวฏั รอดเนียม 4192.75 คา่ไฟฟ้า มี.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกฤชวฏั รอดเนียม 264.29 คา่นาํประปา ม.ีค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายฉัตรชยั ประสงคเ์งิน 2013.50 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ภษิูต

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นชุนานนทเ์ทพ 2280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/สมชาย

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอรญา เหง่าศิลา 1480.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/สมชาย

71385.46 ทส 1601.2/429 ลว.3 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอาคม ดีวิญญา 2000.00 3/64 เปลียนเงินงวด

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประทมุทิพย ์วงศธ์นาธรณ์ 1300.00 3/64 เปลียนเงินงวด

3300.00 ทส 1601.2/1642 ลว.7 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชยั วงษก์าฬสินธุ์ 72520.00 ใบยืม 397/64 ลงวนัที 28 เมย 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภสัสรา เนตรสว่าง 58400.00 ใบยืม 400/64 ลงวนัที 30 เมย 2564

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรตัน์ 132640.00 ใบยืม 401/64 ลงวนัที 6 พค 2564



006: ธ.กรุงไทย นางมณีรตัน ์สกลุศิรจิตร 50000.00 ใบยืม 398/64 ลงวนัที 28 เมย 2564

006: ธ.กรุงไทย นางอรอมุา พละกลาง 50000.00 ใบยืม 399/64 ลงวนัที 28 เมย 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสวุิมล ถนอมเผา่ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสรีุรตัน ์นรรตัน์ 200.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางวิรากานต ์สทุธิยทุธ์ 500.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวนนัท ์โตน่วธุ 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางกลัยรตัน ์พานิช 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาววชัรนิทร ์เฉลยไข 900.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรนิทร ์วรรณกี 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพิุชชา อินทคง 900.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพธัญสรณ ์แปน้ทอง 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศภุากร นิลเขียว 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภาคิน ราชการกิตติกลุ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนชุรีย ์สดุมี 600.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนชุนาถ กลา้หาญ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชอ้งมาศ เนืองอนนัต์ 900.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางรฐันนัท ์สขุสาํราญ 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางมณิศา แสนบตุร 1200.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาฎยา เสือขาว 900.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา สนุทร 900.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสวุนา กนัภยั 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิมล พรหมสวุรรณ 400.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนชุจรีย ์แจ่มเจ็ดรวิ 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัฐินนัท ์อินธิไชย 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนัทนา ดวงดาว 500.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายฝน ณ เชียงใหม่ 700.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา บญุเรียน 900.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิพา ดงแกว้ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรวิรรณ บญุเส็ง 300.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางนิษณา แสงคาํคม 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนัทศ์ริ ิจิตตป์ระวตัิ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสมุาลี ปันแตง 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภทัร กลมเกลยีง 400.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร งามเจรญิ 900.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฑุามาส มะคาํไก่ 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปญุญปาล สมัฤทธิ 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิลาวลัย ์เฮียงก่อ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย ์ภู่งามชืน 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พานิจ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นายธนากร จิณะ 400.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน



006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนติลกัษณ ์ดีอดุม 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมลฤดี สนธิวฒุิ 500.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นายชินโย ชาชิโย 400.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัรนิทร ์ดวงงาม 1200.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ ์เรียบรอ้ย 1200.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวองัวราร ์จนัทกลุ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกสุมุา ลมลูภกัตร ์ 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิราพร ห่อทอง 700.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฑุามาศ สงวนพนัธุ ์ 200.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี แทนคณุ 500.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมีนา อปุถมัภ์ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นายกนุต ์พนาเวชกลุ 900.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีนธิ์ดา ควรราํพงึ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมฤดี แซ่ลมิ 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงวิยดา โลห่พิ์ทกัษส์นัติ 700.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวครษิฐา ทบัจนั 700.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตันา ขาวผอ่ง 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์นาคศิริ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสวิุมล คาํนวณ 2800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย ส.อ.วีรพงษ ์ศานตินนท์ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล



006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวรตัน ์มฤคศิรมาส 900.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล กลนิแกว้บญุวงศ์ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัรนิทร ์ทรพัยเ์สถียร 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภทัรียา ศรีสมทุร 1200.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลุนิดา บตุรรกัษ์ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางจรีุย ์เชาวนว์ฒิุสขุ 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางเกสรา เกลาโพธิ 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรวี บญุครอบ 1200.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางบษุรากรณ ์ เจตนาคิน 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ ์ชตุินนัท ์ 900.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตนา ประสพบญุ 4140.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นายตรยันฤเทพณ ์เอียมเหมือน 1200.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภตัราชิณี วงศจ์นัทร์ 3720.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนพร พินิตตานนท์ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจรีุพร พวกกลาง 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัวิสา ศรแกว้ 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดลุนกิจ 2740.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายภควตัิ โพธินาค 2540.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภสักร ธนเกษมสกลุ 1800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุกร ประดิษฐ์เขียน 1720.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร



006: ธ.กรุงไทย นายลทัธชยั สบายกาย 2340.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกลุ 1700.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจง้ 1400.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกตนส์ิร ิสวุรรณนอ้ย 1700.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรเพ็ญ วิวฒันวิ์ทยา 1800.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัธิดา มนัเหมาะ 3060.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสยมุพร ปัญญา 3360.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรบัพร อไุรกลุ 2340.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณรตัน ์คลา้ยนิล 3060.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย ว่าทีรอ้ยตรีหญิงวรกานต ์บญุอนนัต์ 2960.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายสธีุ สายสินธ์ 3160.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุน่ใหผ้ล 2520.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายภทัรชยั กลาํนอ้ย 1700.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิญญา มนัหมาย 14850.00 คา่จา้งเหมา เดือน มีค 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทยั นาสิงหค์าร 8910.00 คา่จา้งเหมา เดือน มีค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค ์ตาเป็ง 14850.00 คา่จา้งเหมา เดือน มีค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรพงธ ์อยูเ่ย็น 11880.00 คา่จา้งเหมา เดือน มีค 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิชามยั เกตทุอง 14850.00 คา่จา้งเหมา เดือน เมย  2564

006: ธ.กรุงไทย นางมลฑา ไชยวร 11880.00 คา่จา้งเหมา เดือน เมย  2564

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขตัิ 4950.00 คา่จา้งเหมา เดือน มีค 2564



006: ธ.กรุงไทย นายภานพุงศ ์ศีรริตันส์กลุ 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/อาคม

006: ธ.กรุงไทย นางวรรณี ทองเชอี 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/อาคม

006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญนภา แถวไธสง 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/อาคม

006: ธ.กรุงไทย นางรญัจวน พลกึรุง่โรจน์ 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/อาคม

006: ธ.กรุงไทย นายศิริพงษ ์หนสูว่าง 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/อาคม

006: ธ.กรุงไทย นายวชิรศกัด ิอา่งทอง 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/อาคม

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชิดชนก เพ็งสว่าง 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/อาคม

006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธิ มงคลดี 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/อาคม

006: ธ.กรุงไทย นายมะรุสนี หะเล๊าะ 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายอานภุาพ แพกญุชร 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิโชค ไชยบตุร 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายยศศกัด ิหลีดี 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายแสวง บญุขาว 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายภานวุฒัน ์โคตา 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณนิสา มีฤทธิ 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สวุรรณโส 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายสรุศกัด ิระถี 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายบญุยง จนัทรา 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไกรยวรรณ ์ขนัโมคา 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรลิกัษณ ์โพธิสว่าง 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/วีรวฒัน์



006: ธ.กรุงไทย นายทนงศกัด ิรอดเกลยีง 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายสภุรอน หะเล๊าะ 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสดุาพร แซจ่งั 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายศาสตราวฒุิ คาํนงึผล 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนสุรา พรเพ็ง 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/วีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายยทุธชาติ รุยไกรรตัน์ 9000.00 คา่จา้งตรวจป่า เดือน มีค 2564/ศภุชยั

788890.00 ทส 1601.2/1643 ลว.7 พ.ค.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสภุาพร แกว้บบัพา 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจมาน แสงเพชร 600.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสรีุยพ์ร สวสัดี 900.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธนกร พลศกัดิ 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพชัรี ทรพัยเ์สถียร 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสพุล ยะโสภณ 300.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/ภาคิน

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสชุาดา เกษรเกิด 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทวิวรรณ คาํหลอ่ 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกฤติญา กมลฉตัรโสภณ 500.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสชุล จหูอ้ง 1200.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/สชุาดา

โอนเงินวนัที 11 พฤษภาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมกุตาภา นมิมอนงค์ 4040.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกนกพร จหูอ้ง 4140.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางอจัฉรา  วฒันวุรรณ 500.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววิภารตัน ์แสงนภา 600.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฎัฐกานต ์พุม่เกิด 200.00 คา่ลว่งเวลาเดือน เมย 64/นภดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมพงค ์ เทียนชยั 1700.00 คา่ลว่งเวลาเดือน มีค 64/กิตติพร

19880.00 ทส 1601.2/1643 ลว.7 พ.ค.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธมลวรรณ ทองชาํนาญ 15345.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายธนภมูิ จาตรุสั 15345.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายจิรศกัด ิปรมิมลูสขุ 15345.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสดุารตัน ์แกว้กระหนก 15345.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอไุร เคา้หอม 15345.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายธชักร ศรีกลุวงศ์ 14850.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน ์กา้นจนัทร์ 26730.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางอาํพร สิงหเ์รือง 12375.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุณรตัน ์มาลยั 14250.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64 / ปรบั=100

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิตา ฝา้ยลยุ 14250.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64 / ปรบั=100

โอนเงินวนัที 13 พฤษภาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรพิร พ่อสียา 14850.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายทองสอน สรุาวธุ 12870.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัดนยั ใจยงค์ 14850.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอมอร จนัทรประทกัษ์ 14250.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64 / ปรบั=100

006: ธ.กรุงไทย นายธวชัชยั ศรีวะรมย์ 15345.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมบตั ิยญันะ 16458.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64 / ปรบั=200

006: ธ.กรุงไทย นายชานนท ์ปอ้งวิเชียร 11880.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายโสฬส เอียมเหมือน 11880.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจพร สรอ้ยบวบ 11880.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศปิรียา เจริญชนัษา 16458.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64 / ปรบั=200

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรพงษ ์สงัขเ์งิน 16420.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64 / ปรบั=200

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธญัญรตัร ์วงษบ์าท 12375.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชญะ ยงัยืน 34650.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายนธี คลา้ยจนัทร์ 14355.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายนาวิน หอมสวุรรณ 11880.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสพุรรณ ์สนุทร 11880.00 คา่จา้งเหมา เมย 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สขุเสถียรวงศ์ 1615.04 คา่ไฟฟ้า ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สขุเสถียรวงศ์ 254.13 คา่นาํประปา ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉออ้น 6900.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/มนตรี

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ชมชืน 3880.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/มนตรี



006: ธ.กรุงไทย นายวฒันะ ชาวไรอ่อ้ย 3880.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/มนตรี

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยูแ่พ 6040.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์ผิวคลาํ 3360.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรงัษีอรุณ 3360.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ ์สีเขียว 7900.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 2320.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สรุโิย 5560.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุน่สงัข์ 2320.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนนัต ์ขอสขุ 2320.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สรุะกร 2320.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายพนูทรพัย ์สายคาํดี 2320.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ธีปานเุคราะห์ 2320.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์ผิวคลาํ 3620.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ ์หอมจนัทร์ 1280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายรฐัศกัด ิโสมคาํ 1280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนทค์ลงั 1280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรงัษีอรุณ 1280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สรุโิย 1280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ ์สวนผล 11600.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/กรรณิการ ์

006: ธ.กรุงไทย นายถวิล เอียมสขุ 9600.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/กรรณิการ ์



006: ธ.กรุงไทย นายชวกร จนัต๊ะฟู 9600.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/กรรณิการ ์

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวฒิุ จลุรกัษ์ 9600.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/กรรณิการ ์

006: ธ.กรุงไทย นายวฒิุกาญจน ์มงคลรตัน์ 9600.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/กรรณิการ ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตันา ขาวผอ่ง 875.00 คา่อาหาร เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสยาม ชา้งเนียม 5950.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค ์ทองรกัษ์ 8022.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายอปุดิศร ์ฉตัรคาํ 4664.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทยั สดุชา 4684.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายธีระศกัด ิจิระพงษ์ 5000.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรนิ ขาวประเสรฐิ 18376.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสธุรรม เพชรนิล 22490.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสกณุา วิสทุธิรตันกลุ 27070.00 คา่ใชจ้า่ยอบรม เม.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสกณุา วิสทุธิรตันกลุ 3810.00 คา่ใชจ้า่ยอบรม เม.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายวีรวฒัน ์แสงกระจา่ง 7525.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64

006: ธ.กรุงไทย นายภษิูต พรหมมาณพ 8546.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64

006: ธ.กรุงไทย นายประกิจ อภิรชัตานนท์ 3440.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ประกิจ

006: ธ.กรุงไทย นายวรรณพตั ปานเจรญิ 1440.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ประกิจ

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย เรืองทอง 1440.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ประกิจ

006: ธ.กรุงไทย นายอภิชาติ กาญจนพิรุณ 1440.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ประกิจ

006: ธ.กรุงไทย นายสริุนทร ์พรหมแกว้ 1440.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ประกิจ



006: ธ.กรุงไทย นายปรศินา ปานเจริญ 1440.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ประกิจ

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา พยฆัยทุธ์ 1440.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ประกิจ

006: ธ.กรุงไทย นายชนะโชค ธนบตัร 1440.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ประกิจ

006: ธ.กรุงไทย นายธงชยั ฉิมฉาย 1440.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ประกิจ

006: ธ.กรุงไทย ว่าทีรอ้ยเอก มานพ นามไพร 10694.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายธวชัชยั ลดักรูด 5520.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายประจกัษ ์สวุรรณเดช 38570.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ประจกัษ์

006: ธ.กรุงไทย นายหาร ิเพชรลานน์ 22640.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/ประจกัษ์

006: ธ.กรุงไทย นายศิริเวช คาํออ้น 31500.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดลุนกิจ 3710.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภสักร ธนเกษมสกลุ 2600.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณรตัน ์คลา้ยนิล 2570.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกตนส์ิรี สวุรรณนอ้ย 2770.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายภทัรชยั กลาํนอ้ย 2670.00 คา่เบียเลยีง เม.ย.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชยัเวียง 70000.00 ใบยืมเลขที  402/64 ลว. 6 พ.ค. 64

843366.17 ทส 1601.2/442 ลว.13 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธิ ศรีจินดา 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายจรูญ บญุสม 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายอาซอ มาเยอะ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายภมูินนัท ์บญุเรือง 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ



006: ธ.กรุงไทย นายสรศกัด ิเกษมสขุเจรญิกลุ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศกัด ิโยรภตัร 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายสมยศ พนาสขุสนัติ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายอานนท ์แพแนะ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายนพพร ใจต๊ะ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายเกียรตชิยั เจริญวงศ์ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายไกรฤกษ ์ซาวสกั 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายวทญั  ูสมีพนัธ์ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายนพนยั ทองชยั 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา เมายานะ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายวงศธร หมนัดี 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎาพงษ ์เวฬวุนารกัษ์ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรี ต๊ะนะสา 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายเอราวรรณ แดนนารนิทร์ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายภานวุฒัน ์จนัต๊ะ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายทศพล ยะเปีย 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย ว่าที ร.ต.วฒันา พลอยกลัยา 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายณรงคศ์กัด ิธรรมสอน 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายรฐัศาสตร ์คาํตา 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัพล แกว้หนกั 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ



006: ธ.กรุงไทย นายชตุิพนธ ์คาํตา 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวภสัร ์มงัคงั 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัสิทธิ ยะปอ้ม 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายวนัตรี ไพรชืนสกลุ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายพฤษภา ฟองสมทุร 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายพฒัน ์ฐิติอดุมศรี 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายณรงคเ์ดช วิทวสัเมธากลุ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายบณัทิต คณาพงศพ์นัธ์ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร วงัพาล 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายสาธิต โยธาคาํ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัชยา เดน่เจิดจา้ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายอนวุฒัน ์แปงใจ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/วิชาญ

006: ธ.กรุงไทย นายดนพุล ภทัรวรรธ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกพงษ ์เผา่แกว้ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายพงษศ์กัด ินนัตา 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายอนรุกัษ ์ขตัธิ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายภานกิุจ ดีสม 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตกิร แกว้ปัน 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวฒิุ จนัต๊ะคาด 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตต ิทรายมลู 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ



006: ธ.กรุงไทย นายพงษน์ิรนัทร ์มีครวั 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายศิริชยั สีเขียว 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายมนสั แสนคาํ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอรรถพล โทมดั 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายมนตช์ยั นนัตาวงค์ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายโกมินทร ์พระวงษว์นั 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายทศันยั เมืองมา 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัพงษ ์วิเคียน 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุง่อรุณ ชยัยะ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวฒัน ์คนกวน 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอภิญญา ชายเรือน 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ ไชยวฒุิ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายณภทัร คาํภิโลชยั 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายธนภมูิ ฟองสมทุร 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายเจรนยั บญุทอง 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอิศราเวช ยะชะระ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายศราวฒิุ ถนอมชาติ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอมัรินทร ์อินมะโน 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แข็งขนั 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายศภุกิจ พิสกลุ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ



006: ธ.กรุงไทย นายรณชยั โนพิชยั 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายศภุกร พิสกลุ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายบิล เมืองเงิน 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสขุเกษม นนัภิวงค์ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายจีระศกัด ิตาคาํ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายธนากร บวัผดั 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายประเทือง พรมเกษา 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายวชัรากร อทุธวงค์ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอนพุล ยศโม่ง 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายรกัไทย คะนานิน 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสาโรจน ์แสนใจมงคล 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายวิทรู จกัรแกว้ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสกลุชยั เตจ๊ะ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสภุาพ จนัอนู 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายวีระวธุ ธิอินทร์ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายราชนั สวุรรณอิ์น 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์หนชูแูกว้ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายจิรวฒัน ์คุม้ดี 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายพยง ทองพาน 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายไพสิฐ คาํหมอ่ม 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสชุาวดี สมสีดา 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฉัตรนารี ทองเรืองวงค์ 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายไพวลัย ์เสียงใส 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวตัร จา่พบ 4500.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายบญุฤทธิ กาํลงัว่อง 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัการณ ์เมืองราช 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตริตัน ์คางดวง 9000.00 คา่ตอบแทนไฟป่า เม.ย.64/อิศเรศ

814500.00 ทส 1601.2/443 ลว.13 พ.ค.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายพงศป์กรณ ์ผิวผ่อง 695.50 คา่อนิเตอรเ์น๊ตรายเดือน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศป์กรณ ์ผิวผ่อง 294.00 คา่นาํประปา เดือน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศป์กรณ ์ผิวผ่อง 118.66 คา่บรกิารโทรศพัท ์เดือน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายปวศิลป์ มีบญุ 1,650.00 คา่นาํมนัเชือเพลิง เดือน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชศูรี 3,958.00 คา่เบียเลยีง เมย 64/วราภรณ ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสรวีร ์แสนธิ 4,020.00 คา่เบียเลยีง เมย 64/วราภรณ ์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกลกัษณ ์ประดบัศรี 3,804.00 คา่เบียเลยีง เมย 64/วราภรณ ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศภุพิชญ ์บญุยืน 3,524.00 คา่เบียเลยีง เมย 64/วราภรณ ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภสัสรา เนตรสว่าง 6,920.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64 

โอนเงินวนัที 14 พฤษภาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ ์สีเขียว 2,280.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสนนั 1,280.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยูแ่พ 2,030.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุน่สงัข์ 1,040.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ ์ภิเศก 33,400.00 คา่เบียเลยีง เดือน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 12,550.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์ผิวคลาํ 12,350.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนทค์ลงั 6,480.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัพงศ ์เอกศิรพิงษ์ 6,480.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ ์หอมจนัทร์ 6,480.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรงัษีอรุณ 6,480.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายฮารพินัธ ์เกตชุู 6,480.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายชยัพงษ ์มากเพชรศรี 6,480.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายธีระยทุธิ สวุรรณใจดี 6,480.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ธีปานเุคราะห์ 6,480.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยูแ่พ 6,750.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายรฐัศกัด ิโสมคาํ 2,320.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สรุะกร 2,320.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุน่สงัข์ 2,320.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายพนูทรพัย ์สายคาํดี 2,320.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/วรเมธ



006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 13,870.00           คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์ผิวคลาํ 11,610.00           คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ ์สีเขียว 6,240.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนทค์ลงั 6,240.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัพงศ ์เอกศิรพิงษ์ 6,240.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ ์หอมจนัทร์ 6,240.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรงัษีอรุณ 6,240.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายฮารพินัธ ์เกตชุู 6,240.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายชยัพงษ ์มากเพชรศรี 6,240.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายธีระยทุธิ สวุรรณใจดี 6,240.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 2,590.00             คา่เบียเลยีง เดือน มีค 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัพงศ ์เอกศิรพิงษ์ 1,040.00             คา่เบียเลยีง เดือน มีค 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายฮารพินัธ ์เกตชุู 1,040.00             คา่เบียเลยีง เดือน มีค 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายชยัพงษ ์มากเพชรศรี 1,040.00             คา่เบียเลยีง เดือน มีค 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายธีระยทุธิ สวุรรณใจดี 1,040.00             คา่เบียเลยีง เดือน มีค 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ธีปานเุคราะห์ 1,040.00             คา่เบียเลยีง เดือน มีค 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ภูววิมล 12,736.00           คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสิชล เสือปรางค์ 5,940.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ปฐมพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายวีรพล พนารนิทร ์ 5,960.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ปฐมพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายประสงค ์ชาํนาญ 6,124.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ปฐมพงษ์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวภทัราภรณ ์มาตุม้ 17,820.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร ลกัขณาศรี 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายทรงพล ชืนกศุล 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพกานต ์บญุญรกัษ์ 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภากร ธนาธิปหิรญั 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี หิรญัวงษ์ 14,250.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุช พงษพ์นัเทา 14,250.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวรตัน ์มหนัตมรรค 14,250.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายประเสริฐศกัด ิพลูสารกิิจ 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุสิทธิ มณีทบั 17,820.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะนนัท ์หนพูระอินทร์ 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสญุญตา บญุลอย 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิรชา อบเชย 15,840.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชชาอร วิรติ 12,870.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสปุรียา คุม้สขุ 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาภรณ ์เผา่นาค 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวรรณ เทพสขุดี 11,880.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน 17,820.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญกมล เรืองศรี 14,250.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64



006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาภรณ ์ดาํรงคไ์ทย 17,120.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายบญุฤทธิ ทรพัยส์ิน 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชญัญานชุ ตะวนั 17,820.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษืณี คาํสิยาภรณ์ 17,820.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายภูริฉตัร พรชยัสิรกิลุ 15,840.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรศิรา เรืองอกัษร 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางฉวีรตัน ์จนัทรท์ิม 11,434.50           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา โจระสา 11,880.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสพุิชชา ฐนียธีรวงษ์ 17,820.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายพฤหสั อไุรเลิศ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอษุา ภาคไพรศรี 11,434.50           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางกรรณิการ ์เหมทานนท์ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรชัฎาภรณ ์วงคเ์มือง 9,487.58             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทตัพร สายวรรณะ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี วรเดช 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปอ้ม เซียงเจน 9,405.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุะชยั มาเยอะ 9,900.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ ์จนัประดบั 9,900.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุชยั กลนิชืน 9,900.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัรีย ์ชมุพล 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64



006: ธ.กรุงไทย นายสดุใจ สขุเกษม 9,900.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายนพเกา้ ศรีทรง 9,900.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายเกษม มาลาณีรตัน์ 9,900.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายอดุมศกัด ิแสงนาํรกั 9,900.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายวฒิุพงษ ์ศิรยิา 13,650.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวตีระณา ตาใส 11,385.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาํหวาน คาํหงษ์ 12,870.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิรนิยา ศรีประยา่ 17,820.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายวสนัต ์มะซอ 13,860.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายศิวกร คาํลือ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษกร ปัสสาคาํ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางอาํพร คดิเห็น 12,375.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค ์ตาเป็ง 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายอรุณ สวา่งชนื 8,910.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรพงษ ์อยู่เย็น 11,880.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทยั นาสิงหค์าร 8,910.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี บวัปลี 13,662.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสมร เอียมเล็ก 9,900.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายถิรวฒัน ์ราตรี 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลธิชา คนมาก 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64



006: ธ.กรุงไทย นายศภุวิชญ ์แกว้อบุล 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุวชัร พนัธเสน 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัรมยั สมมะลวน 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสมฤทยั ณ นคร 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา สขุสาํราญ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางปานไพลิน จลุถาวร 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายปณิธาน พินิตปวงชน 500.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ประกิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชานนัท ์เชือโคกสงู 500.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ประกิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนนิกานต ์อดุคาํเทียง 800.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ประกิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกญัญารตัน ์กลนิสกลุ 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ประกิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ แสงสวุรรณ์ 600.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ประกิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดรุณี จนัทรโชติ 800.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ประกิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรทิพย ์แกว้ไพฑรูย์ 900.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ประกิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา ปัญจาคะ 900.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ประกิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางพยอม กฤษณะโยธิน 600.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ประกิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายเสริมยชญ ์ชาํนาญคา้ 1,000.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายสนัติ รุจิรตันว์านิช 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอญัชลี สมทรง 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชตุมิา เธียรถาวร 800.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายอาํนาจ เจริญจิต 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุาวนีย ์เกิดทิพย์ 900.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนัทภ์สั เสียงสกลุไทย 600.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณชัญธ์นนั ชรูาศรี 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางกนุตลา สมเคราะห์ 800.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา วงศม์ลู 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฏัฐิณี ปินเนียม 2,360.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา ออ่นเพ็ง 2,880.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายประพนัธพ์งษ ์คงศรีรอด 2,160.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายทนงศกัด ิมนตรี 2,580.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายวีร ์ศรีทิพโพธิ 200.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนนัท ์อภิชนาพงศ์ 1,020.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางณภาภชั เจ๊กแปน้ 2,580.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานชุ กิจสิทธิโชค 2,280.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลยั 1,980.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณธ์นกฤติ 1,020.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย ว่าทีรอ้ยตรีหญิงพรพิมล แก่นโท 1,960.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐักฤตา ธนญักิจกลุ 1,760.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฬุารตัน ์นุย้ฉิม 1,660.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอรนิทร ์บญุศรี 1,760.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย ว่าทีรอ้ยตรีประเสรฐิ มินหะรีสไุรมาน 150.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/พรงิเพลา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรงิเพลา คงงาม 1,740.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/พรงิเพลา

006: ธ.กรุงไทย นายกนัตธีย ์ศิริปิน 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/พรงิเพลา

006: ธ.กรุงไทย นางเกศกนก จงสขุสนัติกลุ 250.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/พรงิเพลา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพุดัชา ชา้งรา้ย 1,170.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/พรงิเพลา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภาภรณ ์ดาโน 1,740.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/พรงิเพลา

006: ธ.กรุงไทย นายชยันิรุจน ์มะลิวลัย์ 2,000.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ชยันิรุจน์

006: ธ.กรุงไทย ว่าทีรอ้ยตรีภวุเรศ มณฑลเพชร 3,400.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ชยันิรุจน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพลอยฉตัร รกัษาพล 3,400.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ชยันิรุจน์

006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร ์ธนบูรรพ์ 2,600.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ชยันิรุจน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ สืบศรี 3,000.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ชยันิรุจน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติภรณ ์สวุรรณพงษ์ 2,600.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ชยันิรุจน์

006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์ประทวนชยั 1,950.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นางวาสนา ก่อผล 1,500.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นางจรรฑณา โพธิแทน่ 1,350.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายปรญิ สมอดี 1,350.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกญัญาลกัษณ ์ เสนาหมนื 1,500.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอญัชญั สืบวงศ์ 1,350.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ชมชืน 1,050.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายสมาน ศรีจินดา 1,500.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิฐินนัท ์แสนอนิอาํนาจ 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ



006: ธ.กรุงไทย นายไกรวฒิุ ศิริออ่น 1,000.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธญัญาลกัษณ ์เพ็ชรสีนวล 1,200.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณธิดา นุย้เย็น 1,000.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรษกร เนียมสวสัดิ 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพน์ิภา ใบกุ 1,200.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรดัเกลา้ อูเ่งิน 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายกษิดิศ กนัอินทร์ 1,100.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายวนัชยั กิติยะ 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนตรนภา เกตเุทียน 600.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแววมณี โลกรกั 800.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสชุาดา สาํราญจิตต์ 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายปณุยพล คาํมงุ 1,000.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายจิระศกัด ิชคูวามดี 10,560.00           คา่เบียเลยีง เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 7,070.00             คา่เบียเลยีง มีค  64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัพงศ ์เอกศิรพิงษ์ 2,320.00             คา่เบียเลยีง มีค  64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายกฤพชล นุน่สงัข์ 2,320.00             คา่เบียเลยีง มีค  64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายธีระยทุธิ สวุรรณใจดี 2,320.00             คา่เบียเลยีง มีค  64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรงัสีอรุณ 2,320.00             คา่เบียเลยีง มีค  64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสจิุตรา ไลช่ะพิษ 1,159.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศกัด ิจกัรส์วุรรณ 1,195.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/อมรรตัน์



006: ธ.กรุงไทย นายชชั วงษอ์ยัรา 1,191.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดลุนกิจ 2,540.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกลุ 1,260.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายสธีุ สายสินธ์ 1,490.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายวิชญณ์ชั ภมูพีิระวิภพ 7,962.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/วิชญณ์ชั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนิดา เพชรสวุรรณ 8,470.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/วิชญณ์ชั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวรศิา ม่วงทอง 5,970.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/วิชญณ์ชั

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรนิ ขาวประเสรฐิ 32,056.00           คา่เบียเลยีง เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายประพนัธ ์ธนะกิจรุง่เรือง 10,340.00           คา่เบียเลยีง เมย 64/ประพนัธ์

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ตว่นเครือ 3,930.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/ประพนัธ์

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยูแ่พ 7,340.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายรฐัศกัด ิโสมคาํ 3,120.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สรุะกร 3,120.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุน่สงัข์ 3,120.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายพนูทรพัย ์สายคาํดี 3,120.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 5,110.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัพงศ ์เอกศิรพิงษ์ 3,120.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนทค์ลงั 3,120.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายรฐัศกัด ิโสมคาํ 3,120.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ ์หอมจนัทร์ 3,120.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/ชาญชยั



006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 179,360.00         ใบยืม เลขที 403/64 วนัที11 พค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสกัรนิทร ์ปัญญาใจ 276,000.00         ใบยืม เลขที 404/64 วนัที11 พค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายภษิูต หิรฐัพฤกษ์ 130,600.00         ใบยืม เลขที 411/64 วนัที13 พค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ ์ภิเศก 92,400.00           ใบยืม เลขที 407/64 วนัที13 พค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายประจกัษ ์สวุรรณเดช 69,600.00           ใบยืม เลขที 406/64 วนัที13 พค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค ์เหล่าสงูเนิน 92,400.00           ใบยืม เลขที 405/64 วนัที13 พค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวิชาญ ขนัธแ์กว้ 113,240.00         ใบยืม เลขที 408/64 วนัที13 พค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายกษิดิศ จนัทรป์ระเสรฐิ 9,000.00             คา่ตรวจป่า เดือน เมย 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล แกว้สาย 9,000.00             คา่ตรวจป่า เดือน เมย 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิพงษ ์จาํปาอปู 9,000.00             คา่ตรวจป่า เดือน เมย 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโยทะกา สรุยิา 9,000.00             คา่ตรวจป่า เดือน เมย 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรพนัธ ์ สรุยิา 9,000.00             คา่ตรวจป่า เดือน เมย 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายชชัวาลย ์วงคศ์ลิป์ 9,000.00             คา่ตรวจป่า เดือน เมย 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรพีพร ปัญญารกัษา 9,000.00             คา่ตรวจป่า เดือน เมย 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายธาราทร นิพนัธกศุล 9,000.00             คา่ตรวจป่า เดือน เมย 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา แกว้วงศน์ิล 9,000.00             คา่ตรวจป่า เดือน เมย 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ติสนัโต 9,000.00             คา่ตรวจป่า เดือน เมย 64/สกัรนิทร ์

2,454,450.74 ทส 1601.2/451 ลว.14 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายวฒิุพงศ ์สงัขโ์พธิ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมารยาท ทบัเทียง 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ. 2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพรรณ มากดวงจนัทร์ 4800.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรลิกัษณ ์ธรรมนุ 3200.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสชุาติ พงศเ์ศรษฐ์กลุ 4700.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายประพฒัน ์ถาวรประภาสวสัดิ 3700.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางกฤษณา จตรุสขุสกลุ 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชยตุ วราพิรยิะกลุ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสยาม ชา้งเนียม 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมงคลกรณ ์เสรีกลุวิเวทย์ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรรค ์กนัโต 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมุน นาํพลูสขุสนัติ 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชานนัท ์แกว้กลา้ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางหทยัภทัร กนัอไุร 3200.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมีชยั ประชากลุ 8200.00 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ.-มี.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายอรญั อรุณแจง้ 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเสือ ปรุงธัญญพฤกษ์ 3800.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพงษเ์ดช สอนพงษ์ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียรศกัด ิเพชรดี 5620.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค ์ทองรกัษ์ 5000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมณีโชติ ฉกรรจศ์ลิป์ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายดนยั นิลคหูา 5000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ. 2564



006: ธ.กรุงไทย นายสรุพล วีระพงษ์ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ทองจนัทรแ์กว้ 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชาติระวี สญัจร 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายศภุกิจ จนัทรก์ลนั 5000 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมฤทธิ แก่นเคยีม 2100.00 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางจิณณพตั แกว้เขือนขนัธ์ 6000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสพุจน ์อินทรเ์หลา่ใหญ่ 5500.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพงษศ์กัด ิเทียงธรรม 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางณิชาบลู จนันรา 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเอกธัช วรนิธิภคั 4700.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมรกั เจนดี 5900.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางปรียานนัท ์เมืองแสน 5000 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายดสุิต ตาบา้นดู่ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายศภุฤกษ ์สนุทรสถิตย์ 15000 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ค.-มี.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายอภิวฒัน ์เอืออารีเลิศ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมฤดี แซ่ลมิ 6000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางบปุผาทิพย ์โชตพิินิจ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ ์จาํปา 14700.00 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรกฤษณ ์พละกลาง 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภร ปะละมะ 3000 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิศาภทัร ์โตน่วธุ 5000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวโรธัช นะทีสี 4000 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางรชันีกร จนัทนป 3000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายศกึษาพร สนุทรเกตุ 3500 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสจิุตรา ออ่นหวาน 5000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตนา หนขูาว 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสฤุทธิ เวชวินิจ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจิตติศกัด ิยอดคาํ 10000 คา่เชา่บา้น เดือน ธ.ค.2563-มี.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฉันทนา มีลกัษณ์ 3000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายโกวิท คงมี 6000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวีรวฒัน ์ประสมสขุ 42000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ส.ค.2563-ก.พ.2564

006: ธ.กรุงไทย นายคงศกัด ิสรอ้ยเสนา 10000 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ.-มี.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรพิร บาํรุงศลิป์ 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุาวดี ศรประสิทธิ 4000 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ ทา้วทอง 3000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายขวญัชยั ยอดเมือง 4000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวฒิุกร คุม้เจรญิ 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารนิทร ์ตรีมงคล 4170 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพิพฒัน ์เกตดีุ 5000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค ์เพชรดี 5000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลัพฤกษ ์จาํนงคผ์ล 3000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสธิุดา วิจารณบตุร 3500 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสพุรรษา เวชกลุ 3000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชยัรตัน ์แสงปาน 4500 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสราวฒิุ บญุเกือ 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตชุาติ 8000 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายวฒันะ สารรตัน์ 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางพชัราภา พรมนิล 5000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ภทูอง 5000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเลอพงศ ์จนัทราวธุ 3000 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพฒันะ ศิรมิยั 3500.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรกฤษณ ์แสงกหุลาบ 4000 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสรายทุธ เภสชัชะ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิญญารตัน ์ชยาภรณ์ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนชุ แซเ่จีย 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย ว่าทีรอ้ยตรีวรทั ตลุยธาํรง 5000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางพวงพรรณ หวงัโพลง้ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภา บตุรดี 3000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายศิโรเวฐน ์เกลียงเกิด 5000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายภาณพุงศ ์โปรยสรุนิทร ์ 3000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564



006: ธ.กรุงไทย นายทนงศกัด ินนทภา 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชยันิรุจน ์มะลิวลัย์ 6000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุาพร ชนะผล 3500.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวรกิจ โตจาํเรญิ 4400 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา กาวิล 12000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายฐิติ ตระกลูเลิศรตัน์ 3500 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมานิดา บญุจาํเนียร 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชยั เกือทอง 5000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพนัธ ์จจูนัทรโ์ชติ 12000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัรุจา แคลนกระโทก 4000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอญัชลี ประโพธิทงั 44000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค.2563-มี.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา แทนผกัแวน่ 18000 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ย.2563-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางวลัยา บตุรดี 5000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนเรศน ์อสุมา 3500 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุกร ประดิษฐ์เขียน 32000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ก.ย.2563-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรีดา คงทองศรี 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสหรฐั ศิรวิรรณ 36000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ย.2563-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายบญุนาํ รตันมณฑ์ 20000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ธ.ค.2563-มี.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายประจกัษ ์สวุรรณเดช 3600.00 คา่เชา่บา้น เดือน 4-30 พ.ย.2563

006: ธ.กรุงไทย นายนฤพนธ ์ทิพยม์ณฑา 30000 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ย.2563-มี.ค.2564



006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา พนัธุรู์ด้ี 21000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ต.ค.2563-มี.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวลัย ์พุม่สลิด 8000 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ.-มี.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายมานพ แกว้พิกลุ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปณิธาน คณูคาํ 36000 คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค.2563-มี.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ ์โกวพฒันกิจ 16000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายผดงุศกัด ิเกรียงมงคล 4000 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายองครกัษ ์ฤทธิรุฒม์ 4500.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนิทรรศ เวชวินิจ 5300 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิน แกว้บวัเงิน 3800.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายทรพัยส์ิน จงดี 3800 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวิทยา นาคศิริ 5000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายศิรศิกัด ิทนงรบ 4600 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงไกร มากบญุ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายไพฑรูย ์บญุสขุวีระวฒัน์ 6000 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจมุพล ชา่งอินทร์ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาํฝน จนัทรดี์ 4000 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเอนก เกียงววั 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายคาํรณ เลียดประถม 10500 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ.-เม.ย.2564

854290.00 ทส 1601.2/449 ลว.14 พ.ค.64

โอนเงินวนัที 17 พฤษภาคม 2564



Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสรีุยพ์ร เจดีย์ 15345.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอลิสา นามไพร 15345.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวภพัปวีร ์เรืองโสภาสิทธิ 15345.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฐันนัท ์มณฑาทิพย์ 10236.60 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทศมณฑ ์ขุย้ดว้ง 15345.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสภุาวดี อินทรต์น 5940.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสามารถ อธิธนจินดา 14355.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

004: ธ.กสิกรไทย นางมณฑา แปน้ศิริ 10890.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

004: ธ.กสิกรไทย นางสาวธญัชนก บญุฤทธิการ 14850.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธรรมนญู อคัรพินท์ 34650.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชิษณุพงศ ์สวสัดิมิลินท์ 18810.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเอกรตัน ์คาํพระยา 13860.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนวรตัน ์คะณา 13365.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางมาลยั สายสินธ์ 12375.00 ประมาณการจา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมงคล ปุ่ นยมิ 3360.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/วรเมธ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนราธิป เมฆสวุรรณ 3360.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/วรเมธ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมงคล ปุ่ นยมิ 3410.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/พลกฤษณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนราธิป เมฆสวุรรณ 1280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/พลกฤษณ์



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชปูกรณ ์ผาสขุขนัธ์ 1280.00 คา่เบียเลยีง ม.ีค.64/พลกฤษณ์

223401.60 ทส 1601.2/442 ลว.13 พ.ค.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปฐมพงษ ์สินโพธิ 5,260.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64 

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณฐัวฒิุ ทิมจรสั 1,995.02 คา่ไฟฟ้า เดือน มีค 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววราภรณ ์มากสวาสดิ 4,680.00 คา่เบียเลยีง เมย 64/วราภรณ ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมงคล ปุ่ นยมิ 6,480.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชปูกรณ ์ผาสขุขนัธ์ 6,480.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปรีดา พลูเอียด 6,480.00 คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนราธิป เฆมสวุรรณ 6,240.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปรีดา พลูเอียด 6,240.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชปูกรณ ์ผาสขุขนัธ์ 6,240.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ชาญชยั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปรีดา พลูเอียด 1,040.00             คา่เบียเลยีง เดือน มีค 64/ชาญชยั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปฐมพงษ ์สินโพธิ 7,620.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย 64/ปฐมพงษ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปรายฟ้า ฤทธิเดช 17,820.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางจิดาภา สรอ้ยทอง 16,335.00           คา่จา้งเหมาเดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมณฑล งามประเสรฐิ 12,474.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววงเดือน ดาํสะดี 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

โอนเงินวนัที 18 พฤษภาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจมาศ แยม้บญุทบั 9,900.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบญุส่ง เพ็ญตา 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิชยั ภรุพิฒันพงศ์ 24,667.42           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวบงัอร อนิทอง 12,336.67           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายทองสขุ พานทอง 27,322.85           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพิชิต ศรีสาํอางค์ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางภคัจิรา นามแสน 9,900.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

004: ธ.กสิกรไทย นางรมัภา เฉลิมวงษวิ์จิตร์ 9,900.00             คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

002: ธ.กรุงเทพฯ นายปวเรศ นาํใจ 12,870.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

011: ธ.ทหารไทย สิบโทภชุชงค ์พ่อคา้ 12,870.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมยศ กีรตวิฒุกิลุ 29,700.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณธีพฒัน ์ฐิติภทัรภวูนนท์ 26,730.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณเพ็ญ สขุสมอรรถ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

025: ธ.กรุงศรีอยธุยา นายชิดชยั สมประสงค์ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เดือน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประกิตต ิดาราสว่าง 600.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ประกิตติ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายไกรวฒิุ เสวตานนท์ 500.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ประกิตติ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววาสนา อินทรชิต 800.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรญัญิก 800.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสอุธิญา ทองเกลยีง 600.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเบญจรงค ์ชา้งสีสงัข ์ 800.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/เสริมยชญ์



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายดาํรงศกัด ิธนีบญุ 720.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิบลูยช์ยั ปาสองหอ้ง 2,480.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกิตติทศัน ์สรุยิา 520.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณภทัร ์ดลเสถียร 2,060.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวจิราภรณ ์เพมิศริวิาณิชย์ 1,120.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวชนนัเนตร ์ภเูผ่นนา 2,380.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีระพล บปุระเสรฐิ 520.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย ์พจนะลาวณัย์ 400.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/พรงิเพลา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 1,170.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/พรงิเพลา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปกรณ ์ศรีวิสิฐศกัดิ 150.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/พรงิเพลา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิเชียร หนเูมียน 720.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/พรงิเพลา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิรฐั สขุพนู 3,000.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ชยันิรุจน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววลัภา วฒิุฑา 3,200.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ชยันิรุจน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาตรี ศรียาภยั 3,400.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/ชยันิรุจน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิษณุ ดาํรงสจัจศ์ริิ 1,100.00             คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธีรวฒัน ์เคนมี 600.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวแพรพรรณ เกตสุวสัดิ 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางจินดาภรณ ์จิตตว์ารี 700.00                คา่ลว่งเวลา เม ย 64/วิษณุ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปรีดา พลูเอียด 2,320.00             คา่เบียเลยีง มีค  64/ชาญชยั

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอมรรตัน ์สีสะสงัข์ 2,395.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/อมรรตัน์



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพฒันดล แสงคูว่งษ์ 1,275.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/อมรรตัน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายภทัรชยั กลาํนอ้ย 1,400.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/กิตติพร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 3,820.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/สมบรูณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนิพนธ ์พวงนิล 1,280.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/สมบรูณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเมธาวี ศกุวรรณ 4,110.00             คา่เบียเลยีง เมย 64/ประพนัธ์

401,470.96 ทส 1601.2/451 ลว.14 พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประยทุธ เสยีวยิม 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปรชิาติ เจรญิกรุง 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรณัธร สขุวฒันนิ์จกลู 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิจารณ ์เสนสกลุ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าทีรอ้ยตรีนพดล เกษจนัทร์ 4000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพชัรา ลิมปนานวุฒัน์ 6000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววิภาวี สินสืบผล 2000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค. 2564

32000.00 ทส 1601.2/449 ลว.14 พ.ค.64


