
Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 2610.00 คา่อาหารประชมุ ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นายประพนัธ ์ธนะกิจรุง่เรือง 9190.00 คา่เบียเลยีง ม.ิย.64/ประพนัธ์

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ตว่นเครือ 2890.00 คา่เบียเลยีง ม.ิย.64/ประพนัธ์

006: ธ.กรุงไทย นายเฉลิมเกียรต ิสดุสาคร 1000.00 คา่ตอบแทนการปฎิบตังิาน ม.ิย./เมธี

006: ธ.กรุงไทย นายจมุพฏ ชอบธรรม 1000.00 คา่ตอบแทนการปฎิบตังิาน ม.ิย./เมธี

006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ ์สมหมาย 1800.00 คา่เบียเลยีง พ.ค.64/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา ภโูอบ 1730.00 คา่เบียเลยีง พ.ค.64/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์ประทวนชยั 1970.00 คา่เบียเลยีง ม.ิย.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายปรญิ สมอดี 520.00 คา่เบียเลยีง ม.ิย.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ชมชืน 540.00 คา่เบียเลยีง ม.ิย.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายสภุทัร แกว้บวัทอง 79720.00 ใบยืมเลขที 463/64 ลว.24 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุพล กลนิพนัธุ ์ 122400.00 ใบยืมเลขที 461/64 ลว.24 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดลุนกิจ 300.00 คา่ตอบแทนการปฎิบตังิาน ม.ิย.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวลัย ์จนัทรส์ระคู 300.00 คา่ตอบแทนการปฎิบตังิาน ม.ิย.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชตุกิานต ์หตุะแสงชยั 300.00 คา่ตอบแทนการปฎิบตังิาน ม.ิย.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวิทย ์โชติ 1000.00 คา่วสัดเุชือเพลิง ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย ว่าที รต.ภวูเรศ มณฑลเพชร 2645.00 คา่เบียเลยีง ม.ิย.64/ภวูเรศ

โอนเงินวนัที 28 มิถนุายน 2564



229915.00 ทส 1601.2/606 ลว.28 ม.ิย.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายสชุาติ นิมพิลา 2,708.44             คา่ไฟฟ้า เดือน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สขุเสถียรวงศ์ 2,168.64             คา่ไฟฟ้า เดือน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศณ์ภทัร ปลอดชแูกว้ 3,644.75             คา่ไฟฟ้า เดือน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศณ์ภทัร ปลอดชแูกว้ 3,503.19             คา่ไฟฟ้า เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สขุเสถียรวงศ์ 2,306.48             คา่ไฟฟ้า เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สขุเสถียรวงศ์ 420.78                คา่นาํประปา เดือน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สขุเสถียรวงศ์ 119.75                คา่โทรศพัท ์เดือน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สขุเสถียรวงศ์ 117.70                คา่โทรศพัท ์เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 348.75                คา่โทรศพัท ์เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สขุเสถียรวงศ์ 1,059.30             คา่อนิเตอรเ์น็ต เดือน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สขุเสถียรวงศ์ 1,059.30             คา่อนิเตอรเ์น็ต เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 631.25                คา่อนิเตอรเ์น็ต เดือน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายจีรวฒัน ์ยงูมณีรตัน์ 845.30                คา่อนิเตอรเ์น็ต เดือน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุสิทธิ ชนุเชาวฤทธิ 214.00                คา่นาํประปา เดือน มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธญัยธรณ ์อดุมศกัดเิวชกลุ 1,664.00             คา่ไปรษณีย ์เดือน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุศกัด ินสับสุย์ 446.00                คา่ไปรษณีย ์เดือน พค 64

โอนเงินวนัที 29 มิถนุายน 2564



006: ธ.กรุงไทย นายพิชยั เอกศิริพงษ์ 1,000.00             คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย นางหสันีย ์แคะนาค 1,640.00             คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทยัพร บวัทอง 920.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ ์สีเขียว 166,960.00         ใบยืม เลขที 462/64 ลงวนัที 25 มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวลัย ์จนัทรส์ระคู 600.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/เพ็ญสรุศัมิ

006: ธ.กรุงไทย นายพิรุณ วงศช์นะ 200.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/เพ็ญสรุศัมิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสรุศัม ิเกียรตโิภคะ 2,360.00             คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/เพ็ญสรุศัมิ

006: ธ.กรุงไทย นายวิชญณ์ชั ภมูพีิระวิภพ 2,060.00             คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/เพ็ญสรุศัมิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาํเพชร วชิรพนัธว์ิชาญ 1,740.00             คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/เพ็ญสรุศัมิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข ์กองอรรถ 1,540.00             คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/เพ็ญสรุศัมิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุง่นภา หอมดาวเรือง 300.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/เพ็ญสรุศัมิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภคั พรายแยม้แข 100.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/เพ็ญสรุศัมิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิปาง ธาระพฒุ 200.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/เพ็ญสรุศัมิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมญัฑกา ณ ตะกวัทุ่ง 500.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/เพ็ญสรุศัมิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกญัญรตัน ์อินตาพวง 100.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/เพ็ญสรุศัมิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศยิาพร เดชนอ้ย 100.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/เพ็ญสรุศัมิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฬุาวลัย ์พรหมสวุรรณ 1,800.00             คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/จฬุาวลัย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนิศา โรจนวิ์ศษิฐ์กลุ 200.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/จฬุาวลัย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิชดุา จาํเนียรพนัธุ์ 300.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/จฬุาวลัย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโชติกา มนัคง 300.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/จฬุาวลัย์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวแกว้กานต ์กญัหา 400.00                คา่ลว่งเวลา เดือน พค 64/จฬุาวลัย์

204,577.63         ทส 1601.2/613 ลว.29 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิมาลา ลายลกัษณ์ 37617.09 เงินช่วยกรณีขา้ราชการบาํนาญถึงแก่ความตาย

006: ธ.กรุงไทย นายบญุชยั มาพ่วง 30000.00 เงินช่วยกรณีขา้ราชการบาํนาญถึงแก่ความตาย

67617.09 ทส 1601.2/615 ลว.29 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นายชินโย ชาชิโย 5,850.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นายไกรวฒิุ ศิริออ่น 4,000.00             คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นายพิทกัษช์ยั ระถี 15,925.00           คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นางวาสนา ก่อผล 2,400.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นายวิศิษฎ ์ชิตรตัถา 2,380.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววชัรนิทร ์เฉลยไข 1,400.00             คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ถมปัด 8,000.00             คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

39955.00 ทส 1601.2/614 ลว.29 ม.ิย.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย ์พจนะลาวณัย์ 385.00 คา่อาหารประชมุ ม.ิย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นชุนานนทเ์ทพ 1000.00 คา่ตอบแทนการปฎิบตังิาน ม.ิย./เมธี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิจารณ ์เสนสกลุ 1000.00 คา่ตอบแทนการปฎิบตังิาน ม.ิย./เมธี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าที รต.บรณิต เลา้สวุรรณ ์ 1766.00 คา่เบียเลยีง พ.ค.64/ฉัตรพงศ์

โอนเงินวนัที 30 มิถนุายน 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาตรี ศรียาภยั 1240.00 คา่เบียเลยีง ม.ิย.64/ภวูเรศ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอดศิร นชุดาํรงค์ 1470.00 คา่เบียเลยีง ม.ิย.64

6861.00 ทส 1601.2/606 ลว.28 ม.ิย.64


