
Receiving Bank 
Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพิชิต ศรสี  าอางค์ 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอชิรญาณ ์หามนตรี 400.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ศรินิภา

15,250.00 ทส 1601.2/525 ลว.8 มิ.ย.64

Receiving Bank 
Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสภุาวด ีดดัใจงาม 300.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/บญุสธีุย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอารยีา รงัศรี 700.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/บญุสธีุย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเมธาว ีศกุรวรรณ 1,260.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมกุตาภา น่ิมอนงค์ 1,240.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณชรนิทร ์จิตรสมคัร 1,040.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกนกพร จหูอ้ง 1,140.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางอจัฉรา วฒันวุรรณ 400.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฏัฐกานต ์พุ่มเกิด 1,040.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสชุาดา เกษรเกิด 300.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทววิรรณ ค าหลอ่ 300.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสชุล จหูอ้ง 300.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

โอนเงินวนัที ่10 มิถนุายน 2564

โอนเงินวนัที ่11 มิถนุายน 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวชิยั ภมิูพฒันพงศ์ 32,175.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวบงัอร อินทอง 12,870.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณธีพฒัน ์ฐิตภิทัรภวูนนท์ 26,730.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมยศ กีรตวิฒิุกลุ 29,700.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมณฑล งามประเสรฐิ 12,474.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายทองสขุ พานทอง 28,378.35           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววงเดอืน ด  าสะดี 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

011: ธ.ทหารไทย สบิโทภชุพงศ ์พ่อคา้ 12,870.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสภุาพร ไชยสงิห์ 12,870.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

190,937.35         ทส 1601.2/527 ลว.9 มิ.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 7,980.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 2,120.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/สมบรูณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายงามเอก อินทรมณี 3,710.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/วราภรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพินิจศกัดิ ์กลิน่มาลา 3,000.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/บณัฑิต

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนิศานาถ เศรษฐบตุร 4,580.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/บณัฑิต

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวภทัรศยา สมจยั 6,160.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/บณัฑิต

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายระเดน่ แสงดารา 6,460.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/บณัฑิต

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวชิญ ์ชลากร 5,700.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ก าไร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพีรณฐั ชยัณรงค์ 5,280.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ก าไร

44,990.00 ทส 1601.2/532 ลว.9 มิ.ย.64



006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุง่เรอืง 2,000.00 คา่ตอบแทนกรรมการ พ.ค.64/เมธี

006: ธ.กรุงไทย นายปราโมท หา่นวไิล 2,000.00 คา่ตอบแทนกรรมการ พ.ค.64/เมธี

006: ธ.กรุงไทย นายพฒันพ์งษ ์สมิตตพิฒัน์ 2,000.00 คา่ตอบแทนกรรมการ พ.ค.64/เมธี

006: ธ.กรุงไทย นางวสิตุรา อินทองแกว้ 2,000.00 คา่ตอบแทนกรรมการ พ.ค.64/เมธี

006: ธ.กรุงไทย นางจิณณพตั แกว้เข่ือนขนัธ์ 2,694.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ถมปัด 900.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัภมิู อมรโชติ 800.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรอืงศรี 171.75 คา่โทรศพัท ์มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 408.74 คา่โทรศพัท ์มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั สกุใส 17,970.00 คา่เบีย้เลีย้ง  เม.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนฤเศรษฐ แกว้คง 15,900.00 คา่เบีย้เลีย้ง  เม.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวริยิะ ฟักทอง 9,360.00 คา่เบีย้เลีย้ง  เม.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายไชยศกั สอนตะโก 15,400.00 คา่เบีย้เลีย้ง  เม.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวนิิตย ์อ่อนเกลีย้ง 10,400.00 คา่เบีย้เลีย้ง  เม.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายกอเซ็ง หะเลา๊ะ 15,500.00 คา่เบีย้เลีย้ง  เม.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนกุลู คงสวี 10,400.00 คา่เบีย้เลีย้ง  เม.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายคธาวธุ พลายดว้ง 10,400.00 คา่เบีย้เลีย้ง  เม.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย วา่ที ่ร.ต.ประทปี เจิมสม 17,640.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค..64

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ถมปัด 2,834.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค..64/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นายปวศลิป์ มีบญุ 1,750.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค..64/บรรเจิด



006: ธ.กรุงไทย นายเอกสทิธ์ิ อมาตยกลุ 1,850.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค..64/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัภมิู อมรโชติ 5,330.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ณฐัภมิู

006: ธ.กรุงไทย นายปวศลิป์ มีบญุ 2,790.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ณฐัภมิู

006: ธ.กรุงไทย นายจิตตชิยั โฉมบตุร 2,510.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ณฐัภมิู

006: ธ.กรุงไทย นายเอกสทิธ์ิ อมาตยกลุ 2,890.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ณฐัภมิู

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 2,490.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์ผิวคล า้ 3,540.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยูแ่พ 1,040.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ ์สเีขียว 1,040.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนิสติ นนทค์ลงั 1,040.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายฐิตพิงศ ์หอมจนัทร์ 1,040.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายรฐัศกัดิ ์โสมค า 1,040.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายอฐัวรี ์พิมพา 1,040.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวริงัษีอรุณ 1,040.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุน่สงัข์ 1,040.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยูแ่พ 2,740.00 คา่เบีย้เลีย้ง  พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรสีดุา องัคะค ามลู 17,127.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวณีา ค  าคง 14,157.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายปรชัญา อินทมา 11,979.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ ์สมบรูณเ์หลอื 14,157.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นายปิยะ ปานศริิ 15,246.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายวรีพนัธ ์พิชญพ์นสั 2,456.96 คา่ไฟฟ้า มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรภีวูเรศ มณฑลเพชร 3,800.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพลอยฉตัร รกัษาพล 2,800.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร ์ธนบูรรพ์ 3,800.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ สบืศรี 3,200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตตภิรณ ์สวุรรณพงษ์ 3,000.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นางวสิตุรา อินทองแกว้ 1,260.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นางอินทริา รตันวงศา 1,260.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอือ้ใจรชั ทองดอนโพธ์ิ 420.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นางจีระพงษ ์สมัผสัชยัมงคล 840.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสริวิรรณกร จมูปา 420.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นายณชัพล เลศิกลุทานนท์ 1,260.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตากาญจน ์ดว้งด  า 1,260.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรินิทร สรอ้ยแกว้ 1,260.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุรา กองจินดา 420.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรกมล ราชิวงค์ 1,260.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นายพิศลัย ์ยวงใย 1,260.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นายประทปี สนุทรกิจ 840.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นายชาครติ แนวโสภา 840.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา



006: ธ.กรุงไทย นายธนานนัต ์พฒุนวล 1,260.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นายพิสฐิ เทยีนแกว้ 840.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นางวนัด ีบ  ารุงถ่ิน 420.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นายรชัภฏั กลุวงษ์ 1,260.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/วสิตุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 1,200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชวนัธร ศรอีรุณนิรนัดร ์ 900.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางปิยวรรณ วทิรุานิช 500.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธวชินา สาตรกัษ์ 400.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจิวรรณ จกักะพาก 500.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายสรุชาต ิบญุชวูงค์ 400.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสริวิรรณ ศรสีวุรรณ 1,000.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิตมิา ออสนัเทยีะ 300.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เอ่ียมสภุา 400.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐพร นนัทวิฒัน์ 400.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายธีรพล ช านาญพล 500.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายสรุกิจ โมบณัดษิฐ 200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรษิา ชยัสขุสนัต์ 100.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายวชัระ เกษร 300.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายศราวฒิุ สามล 300.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/จิรภา

288,491.45         ทส 1601.2/535 ลว.11 มิ.ย.64



006: ธ.กรุงไทย นายธนพงศ ์โพธิแทน่ 88,320.00 ใบยืม 439/64 ลงวนัที ่9 มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นายยง พรามบรรพต 35,800.00 ใบยืม 434/64 ลงวนัที ่9 มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นายประจกัษ ์สวุรรณเดช 52,200.00 ใบยืม 436/64 ลงวนัที ่9 มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชยัเวยีง 57,520.00 ใบยืม 437/64 ลงวนัที ่9 มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภสัสรา เนตรสวา่ง 21,760.00 ใบยืม 441/64 ลงวนัที ่9 มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นายดเิรก สรุวิงษ์ 36,600.00 ใบยืม 433/64 ลงวนัที ่9 มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสญัญา กรสีง่า 50,000.00 ใบยืม 440/64 ลงวนัที ่9 มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ชสูกลุ 856.00 คา่โทรศพัท ์เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุสทิธ์ิ หงษห์า้ 739.25 คา่โทรศพัท ์เดอืน เมย 64

343,795.25         ทส 1601.2/536 ลว.11 มิ.ย.64

Receiving Bank 
Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวชนากานต ์ฉินสมุากลุ 13,563.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิชาต ิชนาธิปกลุ 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิรฐั สขุพนู 3,800.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ราเมศร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววลัภา วฒิุฑา 3,200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ราเมศร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาตร ีศรยีาภยั 3,800.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ราเมศร์

39,213.00 ทส 1601.2/535 ลว.11 มิ.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายหาญณรงค ์พิมสวสัดิ์ 101,040.00 ใบยืม 438/64 ลงวนัที ่9 มิย 64

โอนเงินวนัที ่15 มิถนุายน 2564



101,040.00 ทส 1601.2/536 ลว.11 มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายศตาย ุวฒันาธีระกิจ 9,405.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาลยั ใหมก่นั 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมุนวด ีชาญช่างทหาร 12,375.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสนัต ิเกตวุริยิะกลุ 12,375.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสราวธุ เทพา 12,375.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนิยพุา มาหยอ่ม 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางถนอมจิตร พิพฒันศ์าสตร์ 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ตา่นอ้ย 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา อ่ินแกว้ 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนนัฉตัร มาเพ่ิม 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธนิต มาเพ่ิม 9,405.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสหรกัใหญ่ ทาแดง 9,405.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสะคึ ๊ชินสขุครีี 9,405.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสงิหโ์ต นนัใจวงษ์ 9,405.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายประดบั นาละตะ๊ 9,405.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอ าพล ทานะ 9,405.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลจนัทร ์แสงหลา้ 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรินินัท ์จนัหว้ย 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดกีาจน ์ตะ๊อา้ย 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นายมงคลฉตัร มากมี 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิญญา มั่นหมาย 14,850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวติร ีมงัคลาด 19,800.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายภรูฉิตัร พรชยัสริกิลุ 15,840.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 14,850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชญัญานชุ ตะวนั 17,820.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศภุลกัษณ ์แกว้กงัวาล 14,850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุวชิญ ์แกว้อบุล 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลธิชา คนมาก 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุวชัร พนัธเสน 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัรมยั สมมะลวน 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางปานไพลนิ จลุถาวร 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายวชิาญ ขนัธแ์กว้ 70,160.00 ใบยืมเลขที ่442/64 ลว.9 มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์ผิวคล า้ 158,320.00 ใบยืมเลขที ่443/64 ลว.10 มิ.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายพีระชยั สขุเกือ้ 49,800.00 ใบยืมเลขที ่444/64 ลว.10 มิ.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายปัณณวชิญ ์ภรูริกัษพิ์ตกิร 240.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/ปัณณวชิญ์

006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐา ระวโิรจน์ 240.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/ปัณณวชิญ์

006: ธ.กรุงไทย วา่ที ่ร.ต.ภวูเรศ มณฑลเพชร 1,695.00 คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ภวูเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 735.00 คา่อาหาร มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปารชิาต ิฤทธ์ิเดช 1,100.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ



006: ธ.กรุงไทย นายพงศน์รนิทร ์ไชยกรด 600.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชตุกิานต ์หตุะแสงชยั 300.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นายอดเิทพ ปะมะ 1,000.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตัตญิา ไชยแกว้ 200.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดลทพิา คงพ่วง 300.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรนินารชั รชตะรมณีย์ 400.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอษุณีษ ์กณัทะวงศว์าร 250.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรจิีรายสุ นิลจินดา 650.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวญัใจ เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา 100.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพุรรษา ผลโยธิน 150.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นายตรยัพทัธ ์ทดัแกว้ 300.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปารชิาติ

006: ธ.กรุงไทย นายภษิูต หริญัพฤกษ์ 3,850.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/ภษิูต

006: ธ.กรุงไทย นายพิชยั เอกศริพิงษ์ 300.00 คา่ตอบแทนกรรมการ เม.ย.64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวชิญณ์ชั ภมิูพีระวภิพ 300.00 คา่ตอบแทนกรรมการ เม.ย.64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย นายอดเิทพ ปะมะ 300.00 คา่ตอบแทนกรรมการ เม.ย.64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 300.00 คา่ตอบแทนกรรมการ เม.ย.64/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายพงศน์รนิทร ์ไชยกรด 300.00 คา่ตอบแทนกรรมการ เม.ย.64/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายลทัธชยั สบายกาย 300.00 คา่ตอบแทนกรรมการ เม.ย.64/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นางนนัทนา บณุยานนัต์ 6,031.00 คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64

696,696.00 ทส 1601.2/544 ลว.15 มิ.ย.64



006: ธ.กรุงไทย นางรวภิา  ปกุเปียง 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางจิตรลดา  เกือ้ชู 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายเจนวทิย ์ ใจแพร่ 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไอรดา  นาละตะ๊ 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราล ี ศรเีกือ้ 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบณุยาพร  แกว้ถึง 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายฉตัรชยั  สมเทีย่ง 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายจิรวฒัน ์ ยิง่ดี 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวทิย ์ ธิการ 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายจรูญ  บญุศรี 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชยั  สกุใส 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางกญัญา  มาเพ่ิม 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมมิตร  สะการะครีี 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอเุทน  อินตะ๊ยา 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค ์ ธนะบญุ 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร  ชมุมากรุทรพัย์ 10,890.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพวงแกว้  โมบณัดษิฐ์ 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิการ ์ แดงซิว 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฑุามาศ  อ่อนสมสอด 13,365.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสนุทร  วาทา 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นางออนศร ี ธนะบญุ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกลัปนา  ฟเูชือ้ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายเป็ง  นนัตา 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมิง  วนัดี 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายค ามา  จนัทราวงค์ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย  สวา่งธรรมครีี 11,385.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายนนัธพงศ ์ ค  าพิละ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายวรีะ  วาทา 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสพุรรณ  สงิขรอภิบาล 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชกานต ์ หริญัอดุมโชค 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทศัพร  อนรุกัษม์าลยักลุ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัดา  นาตะ๊ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายผดั  กนัมะวงษ์ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรินนัท ์ วาทา 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางรุง่ทวิา  สจ๊ีะแปง 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสมใจ  บญุศรี 11,385.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอุน่เรอืน  แกว้ค  า 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายทอน  ค  าปวน 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางจนัเป็ง  สารจมุ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายทวน  ตาแสงวงษ์ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นายเกษม  ใหมก่นั 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมาน  ปัญญาไว 11,880.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายปรชีา  ชินสขุครีี 10,890.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางอรทยั  น า้วน 11,385.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายเกรยีงไกร  เสอืบญัชา 10,890.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางเยาวเรศ  อินตะ๊ยา 10,890.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสหสัพล  พระสลกั 10,890.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายประเทอืง  ตุย้ล  าปาง 10,890.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายบรรหาร  ชินสขุครีี 10,890.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธีรพงษ ์ หทยัแสนสขุสม 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพทุธ  แกว้โชน 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายยนต ์ แดงซิว 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายแกว้  แกว้โชน 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายป้อ  ฟเูชือ้ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย  ค  าด  า 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางผดั  ตาแสงวงษ์ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสนธยา  ทาวงษ์ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางบวัผดั  แดงซิว 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายนราวฒิุ  มีเงิน 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายโยธิน  กนัทะวงษ์ 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นางแสงจนั  ติส๊า 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายภาณวุฒัน ์ เป้ียปา 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสนีวน  ใหมก่นั 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายเสนอ  บวัชุ่ม 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายคงเดช  ราชกาวี 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสธุาชินี  สายชาลี 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุง่ทวิา  ปัญญา 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุศกัดิ ์ สงิขรอภิบาล 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธิต ิ จรสัพงไพร 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางนงคราญ  โก่งมณี 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสเุทพ  โก่งมณี 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอินหวนั  แกว้โชน 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิน  ใจสา 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธนะชยั  ปกุเปียง 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางปรศิรา  ทอ้งฟ้าคณุากร 9,108.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพนา  เขมน้เขตการ 10,395.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรต ิ แสงเพชร 10,570.00 ใบยืม เลขที ่445/64 ลงวนัที ่10 มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวองัสนา  ศริดิล 9,900.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสพิุชชา  ฐนียธีรวงษ์ 17,820.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุศกัดิ ์ นสับสุย์ 631.30 คา่อินเตอรเ์น็ต เดอืน พค 64



006: ธ.กรุงไทย นายวฒิุกร คุม้เจรญิ 1,600.00             คา่ลว่งเวลา  เดอืน พค 64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรกมล มีสขุ 1,800.00             คา่ลว่งเวลา  เดอืน พค 64/วฒิุกร

818,283.30         ทส 1601.2/546 ลว.15 มิ.ย.64


