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Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสเุทพ ทองใบ 920.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/สเุทพ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวธนนัญภ์ร ทองศกัดิส์ทิธ์ิ 100.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/สเุทพ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวจรยิา พลหสัดี 1020.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/สเุทพ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายไววทิย ์มนตรี 1020.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/สเุทพ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางนฤมล เอ่ียมมิ 1020.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/สเุทพ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสวุจิกัขณ ์เปลี่ยนไพร 1020.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/สเุทพ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนิชา เก่งสารกินั 800.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/กนกวรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนดัสม นกุลู 1600.00 คา่ลว่งเวลา มี.ค.64/อดเิทพ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวองัศมุณฑ ์อาษารบ 1400.00 คา่ลว่งเวลา มี.ค.64/อดเิทพ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางกาญจนา เปรมวสิษิฐ์ 1800.00 คา่ลว่งเวลา มี.ค.64/อดเิทพ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศภุฤกษ ์รชัฎาวงษ์ 2200.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/สรายทุธ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ วา่ทีร่อ้ยตรภีมิูรตัน ์นาคอดุม 940.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/สรายทุธ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทิพวรรณ วงษก์ลดั 1940.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/สรายทุธ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสมคดิ สอนศรี 900.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/สรายทุธ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสพุรรยา ไตรรตัน์ 1080.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/สรายทุธ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ ์ก่อผล 1000.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/นภาวดี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพชัรนิทร ์บญุราศรี 700.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/นภาวดี

โอนเงินวนัที ่2 มิถนุายน 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนภาวด ีสงคม์ณี 900.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/นภาวดี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกีรต ิมาลยัสนัทดั 500.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/นภาวดี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพนูทรพัย ์คนึงเหตุ 500.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/นภาวดี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายภสูทิธิ เจรญิรตัน์ 900.00 คา่ตอบแทนลว่งเวลา เม.ย.64/ศภุกิจ

22260.00 ทส 1601.2/499 ลว.31 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสดุารตัน ์แกว้กระหนก 15,345.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอไุร เคา้หอม 15,345.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชยั อคัรสกลุภิญโญ 11,880.00           คา่จา้งเหมา มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางกงจยั สมสะอาด 4,950.00             คา่จา้งเหมา มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชยั อคัรสกลุภิญโญ 11,880.00           คา่จา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตชุาติ 50,000.00           ใบยืมเลขที ่422/64 ลว.27 เม.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสพุรณี พวงสนุทร 50,000.00           ใบยืมเลขที ่425/64 ลว.27 พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสภุาวด ีสนธิ 57,400.00           ใบยืมเลขที ่424/64 ลว.27 พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางนงเยาว ์ตราศรี 50,960.00           ใบยืมเลขที ่423/64 ลว.27 พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 240.00                คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรตัน์ 33,785.00           คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล มีทองขาว 26,880.00           คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายจิตตศิกัดิ ์ยอดคาํ 9,740.00             คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายเทียนชยั ปรดีา 23,060.00           คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายเทียนชยั ปรดีา 17,160.00           คา่เบีย้เลีย้ง ม.ค.64/เทียนชยั



006: ธ.กรุงไทย นายสธุายทุธ นาคปนคาํ 17,260.00           คา่เบีย้เลีย้ง ม.ค.64/เทียนชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภสัสรา เนตรสวา่ง 3,690.00             คา่พาหนะ เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์เทศสร 8,260.20             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายคงฤทธ์ิ สายยางหลอ่ 4,710.00             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายชยัภทัร ์สดุปาน 5,010.00             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 4,900.00             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวนิยั มียิ่ง 4,880.00             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายจนัทรมาศ รุง่ศริิ 4,400.00             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์เทศสร 4,810.00             คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายคงฤทธ์ิ สายยางหลอ่ 2,630.00             คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 2,820.00             คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายชยัภทัร ์สดุปาน 2,930.00             คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวนิยั มียิ่ง 2,800.00             คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายจนัทรมาศ รุง่ศริิ 2,320.00             คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์เทศสร 4,160.00             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายคงฤทธ์ิ สายยางหลอ่ 2,630.00             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 2,820.00             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายชยัภทัร ์สดุปาน 2,930.00             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวนิยั มียิ่ง 2,800.00             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายจนัทรมาศ รุง่ศริิ 2,320.00             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์



006: ธ.กรุงไทย นางสกณุา วสิทุธิรตันกลุ 13,803.00           วสัดปุ้องกนัโควดิ เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 1,000.00             คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ เม.ย.64 (ว.179)

006: ธ.กรุงไทย นายภธูเรศ กาบคาํ 5,805.00             คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์เทศสร 690.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายคงฤทธ์ิ สายยางหลอ่ 710.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 900.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายชยัภทัร ์สดุปาน 1,010.00             คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวนิยั มียื่ง 880.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายจนัทรมาศ รุง่ศริิ 400.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประกายทิพย ์อินทิศกัดิ์ 890.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์บญุยืน 710.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสธุาสนีิ โพธิสนุทร 580.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววภิาว ีกลบีทอง 720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนัยารตัน ์บญุปก 400.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศริริตัน ์โคตรภมีู 572.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์เทศสร 106,060.00         คา่ฝึกอบรม ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์เทศสร 1,370.00             คา่พาหนะ ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์เทศสร 28,200.00           คา่ตอบแทนวทิยากร ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายสชุาต ิน่ิมพิลา 2,992.28             คา่ไฟฟา้ มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสชุาต ิน่ิมพิลา 697.64                คา่โทรศพัท ์ก.พ.64



006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ชสูกลุ 856.00                คา่โทรศพัท ์มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตตจ์นัทร ์ 5,590.00             คา่ไฟฟา้ มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายปรชีา คุม้สไีวย์ 6,991.08             คา่ไฟฟา้ ต.ค.- ธ.ค.63

006: ธ.กรุงไทย นายมีชยั ประชากลุ 1,995.25             คา่ไฟฟา้ ก.พ.64

006: ธ.กรุงไทย นายชวลติ ศภุสาร 2,452.00             คา่ไฟฟา้ มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายมีชยั ประชากลุ 2,196.25             คา่ไฟฟา้ มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสนุทร ีพลอยรุง่โรจน์ 417.30                คา่อินเตอรเ์น็ต มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ ์อดุมศกัดิเ์วชกลุ 541.00                คา่ไปรษณีย ์เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสพุรณี พวงสนุทร 279.00                คา่ไปรษณีย ์ธ.ค.63- มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรสา บญุประเสรฐิ 500.00                คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปราโมทย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา เหมืองทอง 600.00                คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปราโมทย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัาพร จรยิะปัญญา 400.00                คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปราโมทย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลัยกร กลุประชีพ 700.00                คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปราโมทย์

006: ธ.กรุงไทย นางใจนาฏ อาจทนอง 600.00                คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปราโมทย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรนิสา บตุะเคยีน 400.00                คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปราโมทย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐานิกา โชตศิริพิาณิชย์ 800.00                คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปราโมทย์

661,413.00         ทส 1601.2/503 ลว.2 มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสรุรีตัน ์นรรตัน์ 4,400.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายประพฒัน ์ถาวรประภาสวสัดิ์ 3,700.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวลัยทุธ เฟ่ืองววิฒัน์ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564



006: ธ.กรุงไทย นางกฤษณา จตรุสขุสกลุ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชยตุ วราพิรยิะกลุ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวเิชียร ปิยาจารประเสรฐิ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจรลั สอาดจิตต์ 1,574.22 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมงคลกรณ ์เสรกีลุวเิวทย์ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐกิตติ ์ฉนัทรตันาคนิทร์ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนนัทชยั ชมภพูล 12,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน ม.ค.-มี.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรรค ์กนัโต 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมุน นาํพลูสขุสนัติ์ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวรีะพงษ ์ทองงอก 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชานนัท ์แกว้กลา้ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมีชยั ประชากลุ 4,100.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายอรญั อรุณแจง้ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเมทนี สมีนัตร 5,500.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิมาพร ผอ่งสขุสวสัดิ์ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพงษเ์ดช สอนพงษ์ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวเิชียรศกัดิ ์เพชรดี 5,620.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมณีโชต ิฉกรรจศ์ลิป์ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายดนยั นิลคหูา 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสรุพล วรีะพงษ์ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564



006: ธ.กรุงไทย นายจกัรพงศ ์กลอ่มใจ 11,800.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายศภุกิจ จนัทรก์ลั่น 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมฤทธ์ิ แก่นเคี่ยม 2,100.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางกาญจนา สงวนศริธิรรม 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสพุจน ์อินทรเ์หลา่ใหญ่ 5,500.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรพรรณ ์ปรดีวีงษ์ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมรกั เจนดี 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางปรยีานนัท ์เมืองแสน 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายดสุติ ตาบา้นดู่ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางบปุผาทิพย ์โชตพิินิจ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยเอกมานพ นามไพร 10,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายพฒันพ์งษ ์สมิตตพิฒัน์ 24,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน ม.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภร ปะละมะ 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวโรธัช นะทีสี 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางรชันีกร จนัทนป 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสจิุตรา อ่อนหวาน 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฉนัทนา มีลกัษณ์ 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายดอน หงษเ์หิน 18,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน ก.พ.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศริพิร บาํรุงศลิป์ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุาวด ีศรประสทิธ์ิ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศธิร รตันเดชกาํจร 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปรมตัถ ์วมิตุตพิงศ์ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ภทูอง 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเลอพงศ ์จนัทราวธุ 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพฒันะ ศริมิยั 3,500.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายยงยศ หลอ่สพุรรณพร 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชยัเวยีง 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมศกัดิ ์สรรพโกศลกลุ 8,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประมีนา จนัทรตัน์ 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายโสฬสัว ์หวงัการ 8,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายอลงกรณ ์เศรษฐเชือ้ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารรีตัน ์อนนัตสขุ 9,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางวลัยา บตุรดี 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจิรา ศาสนา 10,064.00 คา่เช่าบา้น เดอืน ธ.ค.2563-มี.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายยทุธพงษ ์พิสจูน์ 21,670.00 คา่เช่าบา้น เดอืน 13 ม.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวฒัน ์แสงเลข 19,225.75 คา่เช่าบา้น เดอืน 7 ธ.ค.2563-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายเทศา พสกภกัดี 12,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายดลุยฤ์ทธ์ิ ฤทยัวรุณรตัน์ 36,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ย.2563-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายบญุลาภ สกุใส 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายภานวุฒัน ์สบืนกุารณ์ 27,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ย.2563-เม.ย.2564



006: ธ.กรุงไทย นายวาที มงคล 25,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค.2563-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายปณิธาน คณูคํา้ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจิรพงษ ์เอกวานิช 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายไกรสร วริยิะ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายศริศิกัดิ ์ทนงรบ 4,600.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเกรยีงไกร มากบญุ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปิยะ แข่งเพ็ญแข 3,500.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนํา้ฝน จนัทรด์ี 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา จบูา้นไร่ 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายมานสั มั่นคง 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเอนก เกียงววั 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

528853.97 ทส 1601.2/505 ลว.2 มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 2,440.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นายคมสนั เรอืงฤทธ์ิสาระกลุ 600.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนิดา เพชรสวุรรณ 1,760.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นายวชิญณ์ชั ภมิูพีระวภิพ 1,340.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นายศภุโชต ิโกมารทตั 400.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนัทิยา อินทรกัษ์ 2,060.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววภิาว ีแกว้ตาล 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางแสงเดอืน ธีระมลู 600.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา



006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร กงัวานธาํรง 1,760.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารยีา ธารศีกัดิ์ 820.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวรศิา ม่วงทอง 1,020.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจคาํ 1,760.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววชัราภรณ ์พลศรี 1,350.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสจิุตรา ไลช่ะพิษ 5,030.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายฤทธ์ิศกัดิ๋ จกัรส์วุรรณ 1,000.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายชชั วงษอ์ยัรา 700.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายพิชยั เอกศริพิงษ์ 3,280.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย นางหสันีย ์แคะนาค 4,340.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทยัพร บวัทอง 3,000.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรอีภิเดช มณีฉาย 200.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย สบิตาํรวจเอกหญิงณฐัชยา คมขาํ 3,200.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ ์ก่ิงพรหมเจรญิ 1,440.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นายปรชีา ก่ิงพรหมเจรญิ 700.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ ์กรเอ่ียม 5,700.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา ยิม้เฟือง 1,120.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกลุ 5,300.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชร ีจิรเศรษฐดลิก 2,180.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ เบญจศลิารกัษ์ 500.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสกุมุา มณีทบั 700.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศนัสนีย ์สหเตม็ภมิู 2,900.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจา กะหะกะสทิธ์ิ 1,420.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา คาํรอด 970.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสกุญัญา สรุยิะ 4,310.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสรุรีตัน ์บวรวษิฐา 2,960.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 1,680.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

006: ธ.กรุงไทย นายวชิาญ ขนัธแ์กว้ 21,800.00           คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน เมย 64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายศริเิวช คาํออ้น 15,900.00           คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน เมย 64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจนัทรเ์พ็ญ เกษตรสนิธ์ 15,800.00           คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน เมย 64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายพิชิตพล เชือ้สะอาด 16,900.00           คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน เมย 64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นางอรุณ อินหน่อแกว้ 17,000.00           คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน เมย 64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เจสาวะ 17,650.00           คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน เมย 64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายนิพทัธ ์ลนีะธรรม 1,120.00             คา่อาหารวา่ง เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ็นิภา ระเรงิ 6,208.14             คา่ประกนัภยั เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายฐิตพินัธ ์จจูนัทรโ์ชตื 4,000.00             คา่ตอบแทนกรรมการ เดอืน พค 64/เมธี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชญานตุม ์คงสมทอง 4,000.00             คา่ตอบแทนกรรมการ เดอืน พค 64/เมธี

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารนิทร ์ตรมีงคล 5,912.82             คา่ประกนัภยั เดอืน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายชวลติ ศภุสาร 749.00                คา่อินเทอรเ์นต เดอืน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวทิย ์โชติ 500.00                คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ เดอืน เมย 64



006: ธ.กรุงไทย นายธีรวทิย ์โชติ 1,000.00             คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ เดอืน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นายรมินทาร ์มหาป้ัน 1,000.00             คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ เดอืน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นางสนิุตา หงนิพนธ์ 1,110.00             คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ เดอืน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัตน ์จนัทรเ์จรญิ 1,990.75             คา่ไฟฟา้ เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 192.60                คา่นํา้ประปา เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรอืงศรี 631.30                คา่นํา้ประปา เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายคมศกัดิ ์ขนัธล์ะ 192.60                คา่นํา้ประปา เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรอืงศรี 1,498.00             คา่อินเทอรเ์นต เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุศกัดิ ์นสับสุย์ 370.00                คา่ฝากสง่ไปรษีย ์เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศป์กรณ ์ผิวผอ่ง 324.00                คา่นํา้ประปา เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุสทิธ์ิ ชนุเชาวฤทธ์ิ 214.00                คา่นํา้ประปา เดอืน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศป์กรณ ์ผิวผอ่ง 119.63                คา่บรกิารโทรศพัท ์เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศป์กรณ ์ผิวผอ่ง 695.50                คา่อินเทอรเ์นต เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ ์สเีขียว 7,430.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิสติ นนทค์ลงั 3,360.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนนัต ์ขอสขุ 3,360.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรพัย์ 3,360.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายศขิรทิร ์งามละมยั 3,360.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/เอนกพงศ์

227,188.34         ทส 1601.2/511 ลว.2 มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรศีริภพ พงษพ์ฒุ 2335.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการ



006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัทนี ลาภะสทิธินกุลุ 2615.00 คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการ

4950.00 ทส 1601.2/513 ลว.2 มิ.ย.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชิษณพุงศ ์สวสัดมิิลนิท์ 18,810.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเอกรตัน ์คาํพระยา 13,860.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนวรตัน ์คะณา 13,365.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสภุาวด ีอินทรต์น 5,940.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายคนึงกิจ ลิม้ตระกลู 29,700.00           คา่จา้งเหมา เม.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 3,000.00             คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/สมบรูณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาํนาญ ภกัดรีตัน์ 4,650.00             คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/นรนิทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาํนาญ ภกัดรีตัน์ 650.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.พ.64/นรนิทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปราโมทย ์อรกิจ 500.00                คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/ปราโมทย์

90,475.00           ทส 1601.2/503 ลว.2 มิ.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปรชิาต ิเจรญิกรุง 400.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณา ธนะโชติ 3,120.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวชรนิรตัน ์ศริสิทิธ์ิ 1,640.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/พนิดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอมรรตัน ์สะสสีงัข์ 1,450.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อมรรตัน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพฒันดล แสงคูว่งษ์ 1,100.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อมรรตัน์

โอนเงินวนัที ่7 มิถนุายน 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางจรรยา โภคะ 650.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวดศิจี ไศลเพชร์ 250.00                คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมาลยั อ่อนหวาน 2,580.00             คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัชยา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย ์พจนะลาวณัย์ 4,000.00             คา่ตอบแทนกรรมการ เดอืน พค 64/เมธี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณฐัวฒิุ ทิมจรสั 2,661.84             คา่ไฟฟา้ เดอืน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวสิทิธ์ิชยั เขตสกลุ 1,339.65             คา่ไฟฟา้ เดอืน เมย 64

19,191.49           ทส 1601.2/511 ลว.2 มิ.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวริาวธุ บวัโรย 3,900.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววภิาว ีสนิสบืผล 2,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

11,900.00 ทส 1601.2/505 ลว.2 มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสพุรรณ ์สนุทร 11,880.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางมลฑา ไชยวร 11,880.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววชิามยั เกตทุอง 14,850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางกงจยั สมสะอาด 4,950.00 คา่จา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญรตัร ์วงษบ์าท 12,375.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชญะ ยั่งยืน 34,650.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธัชกร ศรกีลุวงศ์ 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมบตั ิยญันะ 17,820.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายชานนท ์ป้องวเิชียร 11,880.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นายโสฬส เอ่ียมเหมือน 11,880.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจพร สรอ้ยบวบ 11,880.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศปิรยีา เจรญิชนัษา 16,458.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64/คา่ปรบั=200

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรพงษ ์สงัขเ์งิน 17,120.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64/คา่ปรบั=100

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศริพิร พอ่สยีา 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายทองสอน สรุาวธุ 12,870.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัดนยั ใจยงค์ 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอมอร จนัทรประทกัษ์ 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สอดศรี 12,474.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวป้อม เซ่ียงเจน 9,405.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทตัพร สายวรรณะ 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวรตัน ์มหนัตมรรค 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุช พงษพ์นัเทา 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤด ีหิรญัวงษ์ 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญกมล เรอืงศรี 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี วรเดช 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธมลวรรณ ทองชาํนาญ 15,345.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธนภมิู จาตรุสั 15,345.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายจิรศกัดิ ์ปรมิมลูสขุ 15,345.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธวชัชยั ศรวีะรมย์ 15,345.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน ์กา้นจนัทร์ 26,730.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางอาํพร สงิหเ์รอืง 12,375.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุณรตัน ์มาลยั 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิตา ฝา้ยลยุ 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางอาํพร คดิเห็น 12,375.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

503,432.00         ทส 1601.2/518 ลว.7 มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายอารกัษ ์ชุ่มจิตร 77,480.00 ใบยืม 426/64 ลงวนัที ่ 1 มิถนุายน 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา เอนกคณา 308,960.00 ใบยืม 427/64 ลงวนัทื ่1 มิถนุายน 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปรชีา คุม้สไีวย์ 42,600.00 ใบยืม 429/64 ลงวนัที ่1 มิถนุายน 2564

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวฒัน ์แยม้สะอาด 205,000.00 ใบยืม 430/64 ลงวนัที ่2 มิถนุายน 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจิตตศิกัดิ ์ยอดคาํ 41,450.00 ใบยืม 432/64 ลงวนัที ่2 มิถนุายน 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสวุมิล ถนอมเผา่ 820.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสรุรีตัน ์นรรตัน์ 200.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางวริากานต ์สทุธิยทุธ์ 200.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศวินนัท ์โตน่วธุ 1,140.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางกลัยรตัน ์พานิช 720.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววชัรนิทร ์เฉลยไข 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาพร เจินเทินบญุ 200.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรนิทร ์วรรณกี้ 1,140.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสพิุชชา อินทคง 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพธัญสรณ ์แป้นทอง 400.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศภุากร นิลเขียว 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นายภาคนิ ราชการกิตตกิลุ 820.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนชุรยี ์สดุมี 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนชุนาถ กลา้หาญ 300.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชอ้งมาศ เนืองอนนัต์ 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางรฐันนัท ์สขุสาํราญ 1,040.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางมณิศา แสนบตุร 720.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาฏยา เสอืขาว 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา สนุทร 820.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสวุนา กนัภยั 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิมล พรหมสวุรรณ 520.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนชุจรยี ์แจ่มเจ็ดริว้ 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัฐินนัท ์อินธิไชย 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนัทนา ดวงดาว 200.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายฝน ณ เชียงใหม่ 520.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา บญุเรยีน 300.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิพา ดงแกว้ 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางนิษณา แสงคาํคม 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนัทศ์ริ ิจิตตป์ระวตัิ 980.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ



006: ธ.กรุงไทย นางสมุาล ีป้ันแตง 1,040.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภทัร กลมเกลีย้ง 520.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร งามเจรญิ 1,040.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฑุามาส มะคาํไก่ 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปญุญปาล สมัฤทธ์ิ 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววลิาวลัย ์เฮียงก่อ 1,140.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย ์ภูง่ามช่ืน 1,140.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนตลิกัษณ ์ ดอีดุม 620.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมลฤด ีสนธิวฒิุ 100.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวลลสิา สาตะรกัษ์ 600.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/อิสราวญิญ์

006: ธ.กรุงไทย นางประยรู บวัสมบรูณ์ 700.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/อิสราวญิญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ ์ขวญักิจสโรช 500.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/อิสราวญิญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ ศริสิขุไพบลูย์ 300.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/อิสราวญิญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คลา้ยสทีอง 600.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/อิสราวญิญ์

006: ธ.กรุงไทย สบิเอกนิกร แสงแกว้ 600.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/อิสราวญิญ์

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดาพณั เสรฐิศรี 700.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/อิสราวญิญ์

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธวรี ์จรุงเกียรตวิฒันา 600.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/อิสราวญิญ์

006: ธ.กรุงไทย นายปณุยวยี ์ทาหลา้ 500.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/อิสราวญิญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฏัฐิณี ป่ินเนียม 400.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 820.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา



006: ธ.กรุงไทย นายประพนัธพ์งษ ์คงศรรีอด 1,040.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายทนงศกัดิ ์มนตรี 2,400.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนนัท ์อภิชนาพงศ์ 1,260.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายณภาภชั เจ๊กแป้น 1,680.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรยีานชุ กิจสทิธิโชค 1,260.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลนิมาลยั 1,260.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่.ต.หญิงพรพิมล แก่นโท 1,680.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐักฤตา ธนญักิจกลุ 1,680.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฬุารตัน ์นุย้ฉิม 1,680.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอรนิทร ์บญุศรี 1,260.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย น.ส.นิศาภทัร ์โตน่วธุ 840.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

006: ธ.กรุงไทย นายฐานนัดร เพ็ชรดี 1,620.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา วนัเหา่ 1,860.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

006: ธ.กรุงไทย นายจลุเดช ทองคาํชมุ 1,080.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐาปะนีย ์โฮ่กลุ 640.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวลัย ์จนัทรส์ระคู 1,740.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นายชยัสกลธร เลขโรจนพนัธ์ 700.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นายพิรุณ วงศช์นะ 920.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสรุศัมิ ์เกียรตโิภคะ 5,820.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นายวชิญณ์ชั ภมิูพีระวภิพ 1,240.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวนํา้เพชร วชิรพนัธว์ชิาญ 5,080.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวสิาข ์กองอรรถ 4,460.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศริลิกัษณ ์ภกัดวีงษ์ 700.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุง่นภา หอมดาวเรอืง 2,260.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภคั พรายแยม้แข 1,120.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสปิาง ธาระพฒุ 700.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมญัฑกา ณ ตะกั่วทุง่ 3,520.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกญัญารตัน ์อินตาพวง 5,000.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศยิาพร เดชนอ้ย 1,020.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นายพงษศ์กัดิ ์เทีย่งธรรม 1,100.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/พงษศ์กัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวทิย ์โชติ 1,100.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/พงษศ์กัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นายรมินทริ ์มหาป้ัน 1,300.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/พงษศ์กัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นายสรุยิา นํา้แกว้ 500.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/พงษศ์กัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย ์ศรตีระกลู 400.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/พงษศ์กัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นายภาณพุงษ ์แยม้แกว้ 600.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/พงษศ์กัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสนุทร ีพลอยรุง่โรจน์ 1,591.81             คา่ไฟฟา้ เดอืน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นายมีชยั ประชากลุ 2,616.50             คา่ไฟฟา้ เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวฒัน ์แยม้สะอาด 6,210.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายบญัชร อ่อนศรี 6,310.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายพิศษิฐ์ พิศษิฐ์บดี 3,360.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/ธีรวฒัน์



006: ธ.กรุงไทย นายปานสนิ ปวงรงัษี 3,360.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายสรวชิญ ์เทียนเงิน 3,360.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตตศิกัดิ ์สมรวย 3,360.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายจิรศกัดิ ์สรรพประเสรฐิ 3,360.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั บญุมา 3,360.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายภชุงค ์ดวงฤทยั 3,360.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพร พนัดวง 500.00                คา่ใชจ้่ายในการลงทะเบียน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ภวูวมิล 1,482.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นายเอกลกัษณ ์ประดบัศรี 1,692.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ภวูวมิล 1,486.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นายเอกลกัษณ ์ประดบัศรี 1,696.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรวีรทั ดลุยธาํรง 940.00                คา่ตรวจสอบหลกัทรพัย ์เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายสทิธิพงษ ์โกวพฒันกิจ 1,000.00             คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ เดอืน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นายเทียนชยั ปรดีา 17,720.00           คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน กพ 64

006: ธ.กรุงไทย นายพิชยั วงษก์าฬสนิธุ์ 50,360.00           คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน เมย 64

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 1,280.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสทิธิพงษ ์ภิเศก 24,360.00           คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นายจิระ นชุนิยม 45,760.00           คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นายมนสั ณ นคร 43,860.00           คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 1,280.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/สมบรูณ์



1,000,694.31 ทส 1601.2/520 ลว.7 มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายมารยาท ทบัเทีย่ง 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางวรพรรณ หิมพานต์ 12,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย.-พ.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายสชุาต ิพงศเ์ศรษฐ์กลุ 4,700.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชาตร ีผลทวี 8,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายสยาม ชา้งเนียม 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางหทยัภทัร กนัอไุร 3,200.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค ์ทองรกัษ์ 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตมิา สวุรรณภกัดี 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายทวปี โชคสวสัดกิร 12,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน ก.พ.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศริริตัน ์พฒันสพุงษ์ 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ ์กรเอ่ียม 2,200.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางณิชาบลู จนันรา 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเอกธัช วรนิธิภคั 4,700.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเตอืนใจ ประทมุมา 12,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมฤด ีแซ่ลิ่ม 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรกฤษณ ์พละกลาง 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสเุมธ ธรรมนิยม 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตนา หนขูาว 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายกิตตคิม อมัพวา 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564



006: ธ.กรุงไทย นายโกวทิ คงมี 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรต ิทา้วทอง 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายขวญัชยั ยอดเมือง 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวฒิุกร คุม้เจรญิ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายอนพุงษ ์แกว้รตัถา 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพิพฒัน ์เกตดุี 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค ์เพชรดี 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสธิุดา วจิารณบตุร 3,500.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสพุรรษา เวชกลุ 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชยัรตัน ์แสงปาน 4,500.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสราวฒิุ บญุเกือ้ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวฒันะ สารรตัน์ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางพชัราภา พรมนิล 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปรมตัถ ์วมิตุตพิงศ์ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายไกรนิรนัดร ์ประนอม 8,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรกฤษณ ์แสงกหุลาบ 8,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายสรายทุธ เภสชัชะ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสทุศัน ์เลา้สกลุ 8,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย.-พ.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิญญารตัน ์ชยาภรณ์ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนชุ แซ่เจ่ีย 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564



006: ธ.กรุงไทย นางพวงพรรณ หวงัโพลง้ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประมีนา จนัทรตัน์ 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภา บตุรดี 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายศโิรเวฐน ์เกลีย้งเกิด 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายภาณพุงศ ์โปรยสรุนิทร ์ 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ ์ก่ิงพรหมเจรญิ 5,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายทนงศกัดิ ์นนทภา 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายฐิต ิตระกลูเลศิรตัน์ 3,500.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมานิดา บญุจาํเนียร 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายฐิตพินัธ ์จจูนัทรโ์ชติ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายกิตตพิร ดลุนกิจ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัรุจา แคลนกระโทก 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา แทนผกัแวน่ 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนเรศน ์อสุมา 3,500.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุกร ประดษิฐ์เขียน 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปองภพ ตลุยนิษก์ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรดีา คงทองศรี 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสหรฐั ศริวิรรณ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจิรา ศาสนา 3,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายบญุนาํ รตันมณฑ์ 10,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย.-พ.ค.2564



006: ธ.กรุงไทย นายนฤพนธ ์ทิพยม์ณฑา 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายดสุติ กมลพาณิชย์ 30,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน ม.ค.-พ.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุง่ตะวนั เหมนาไลย 7,857.00 คา่เช่าบา้น เดอืน 21 ธ.ค.2563-14 มี.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายสทิธิพงษ ์โกวพฒันกิจ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนกุลู อุ่นใจจีนต์ 16,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน ม.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายกมล นวลใย 18,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน ก.พ.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายผดงุศกัดิ ์เกรยีงมงคล 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายองครกัษ ์ฤทธิรุฒม์ 4,500.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิน แกว้บวัเงิน 3,800.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายทรพัยส์นิ จงดี 3,800.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวเิศษวทิย ์เกลาเกลีย้ง 7,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายภมิูนพศ ์บญุบนัดาร 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายไพฑรูย ์บญุสขุวรีะวฒัน์ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจมุพล ช่างอินทร์ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ ชยัพรธนรตัน์ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน มี.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายคาํรณ เลยีดประถม 3,500.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

436257.00 ทส 1601.2/522 ลว.7 มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภาวนีิ วดัสงั 607.42 คนืเงิน กบข กรณีนาํสง่เกิน

006: ธ.กรุงไทย นายหรรษา เรอืงชยั 543.65 คนืเงิน กบข กรณีนาํสง่เกิน

1151.07 ทส 1601.2/521 ลว.7 มิ.ย.64



Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายวสนัต ์มะซอ 13,860.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรชันีพร วชิาเงิน 17,820.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายศวิกร คาํลอื 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษกร ปัสสาคาํ 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพกานต ์บญุญรกัษ์ 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายทรงพล ช่ืนกศุล 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภทัราภรณ ์มาตุม้ 17,820.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร ลกัขณาศรี 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายประเสรฐิศกัดิ ์พลูสารกิิจ 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุสทิธ์ิ มณีทบั 17,820.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสญุญตา บญุลอย 16,670.46           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะนนัท ์หนพูระอินทร์ 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชชาอร วริติ 12,870.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฬุารกัษ ์ไชยสทิธ์ิ 17,820.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนาพร ศรหีมอน 17,820.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวรรณ เทพสขุดี 11,880.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิรชา อบเชย 15,840.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

โอนเงินวนัที ่8 มิถนุายน 2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสปุรยีา คุม้สขุ 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาภรณ ์เผา่นาค 14,850.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายนาวนิ หอมสวุรรณ 11,880.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายนธี คลา้ยจนัทร์ 14,355.00           คา่จา้งเหมาเดอืน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตตยิา สขุสบาย 6,600.00             คา่ตอบแทนเดอืนเม.ย 64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสชุาต ิประทมุแบน 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนเม.ย.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอิมรอน บเูก็ม 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนเม.ย 64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอดศิกัดิ ์บญุมา 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนเม.ย 64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวฒิุ ชรูตัน์ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนเม.ย 64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายประสทิธ์ิ ทองจนัทรแ์กว้ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนเม.ย 64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 6,600.00             คา่ตอบแทนเดอืนเม.ย 64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย รุง่ครีรีตัน์ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนเม.ย 64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายดนพุล ภทัรวรรธ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกพงษ ์เผา่แกว้ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายพงษศ์กัดิ ์นนัตา 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายอนรุกัษ ์ขตัธิ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายภานกิุจ ดสีม 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตกิร แกว้ปัน 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวฒิุ จนัตะ๊คาด 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/ชาญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตติ ์ทรายมลู 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ



006: ธ.กรุงไทย นายพงษนิ์รนัทร ์มีครวั 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายศริชิยั สเีขียว 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายมนสั แสนคาํ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอรรถพล โทมดั 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายมนตช์ยั นนัตาวงค์ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายโกมินทร ์พระวงษว์นั 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายทศันยั เมืองมา 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัพงษ ์วเิคยีน 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุง่อรุณ ชยัยะ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวฒัน ์คนกวน 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอภิญญา ชายเรอืน 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ ไชยวฒิุ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายณภทัร คาํภิโลชยั 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายธนภมิู ฟองสมทุร 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายเจรนยั บญุทอง 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอิศราเวช ยะชะระ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายศราวฒิุ ถนอมชาติ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอมัรนิทร ์อินมะโน 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรต ิแข็งขนั 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายศภุกิจ พิสกลุ 1,741.92             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ



006: ธ.กรุงไทย นายรณชยั โนพิชยั 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายศภุกร พิสกลุ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายบิล เมืองเงิน 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสขุเกษม นนัภิวงค์ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายจีระศกัดิ ์ตาคาํ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายธนากร บวัผดั 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายประเทือง พรมเกษา 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายวชัรากร อทุธวงค์ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอนพุล ยศโม่ง 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายรกัไทย คะนานิน 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสาโรจน ์แสนใจมงคล 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายวทิรู จกัรแกว้ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสกลุชยั เตจ๊ะ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสภุาพ จนัอนู 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายวรีะวธุ ธิอินทร์ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายราชนั สวุรรณอิ์น 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์หนชูแูกว้ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายจิรวฒัน ์คุม้ดี 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายพยง ทองพาน 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายไพสฐิ คาํหม่อม 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสชุาวด ีสมสดีา 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฉตัรนาร ีทองเรอืงวงค์ 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายไพรวลัย ์เสยีงใส 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายบญุฤทธ์ิ กาํลงัวอ่ง 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัการณ ์เมืองราช 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตริตัน ์คางดวง 9,000.00             คา่ตอบแทนเดอืนพ.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 631.25                คา่อินเตอรเ์น็ตเดอืนมี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายคมศกัดิ ์ขนัธล์ะ 738.25                คา่โทรศพัทแ์ละอินเตอรเ์น็ตเดอืนมี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกมลชยั เรอืงศรี 2,374.44             คา่ไฟฟา้เดอืนมี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายคมศกัดิ ์ขนัธล์ะ 1,116.46             คา่ไฟฟา้เดอืนเม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรินิภา กิตวิงค์ 3,600.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ศรินิภา

006: ธ.กรุงไทย นายนที บญุเผือก 600.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ศรินิภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุคั ศรสีวสัดิ์ 3,400.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ศรินิภา

878,507.78         ทส 1601.2/525 ลว.8 มิ.ย.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธรรมนญู อคัรพินท์ 34,650.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสามารถ อธิธนจินดา 14,355.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางมาลยั สายสนิธ์ 12,375.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

โอนเงินวนัที ่9 มิถนุายน 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอลสิา นามไพร 15,345.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวภพัปวรี ์เรอืงโสภาสทิธ์ิ 15,345.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฐันนัท ์มณฑาทิพย์ 10,236.60 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทศมณฑ ์ขุย้ดว้ง 15,345.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

004: ธ.กสกิรไทย นางมณฑา แป้นศริิ 10,890.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

004: ธ.กสกิรไทย นางสาวธัญชนก บญุฤทธิการ 14,850.00 ประมาณการจา้งเหมา พ.ค.64

143,391.60         ทส 1601.2/518 ลว.7 มิ.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศริเทพ สจุรรยา 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปรชิาต ิเจรญิกรุง 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวจิารณ ์เสนสกลุ 4,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพชัรา ลมิปนานวุฒัน์ 6,000.00 คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

20,000.00 ทส 1601.2/522 ลว.7 มิ.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปิยกมล กลดัพว่ง 30,000.00 ใบยืม 431/64 ลงวนัที ่ 2 มิถนุายน 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสภุาพร แกว้บบัพา 1,340.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจมาน แสงเพชร 400.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสรุยีพ์ร สวสัดี 1,140.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธนกร พลศกัดิ์ 920.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพชัร ีทรพัยเ์สถียร 1,040.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/ ภาคนิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวญิญ ์ชลากร 600.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/อิสราวญิญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวบิลูยช์ยั ปาสองหอ้ง 1,680.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกิตตทิศัน ์สรุยิา 1,260.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณภทัร ์ดลเสถียร 1,680.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวจิราภรณ ์เพ่ิมศริวิาณิชย์ 1,260.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวชนนัเนตร ์ภแูผน่นา 1,680.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/สพินนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอจิรวด ีเหลาจนัทกึ 1,760.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรชัน ูสขุประเสรฐิ 100.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเยาวรตัน ์อ่างบวั 2,000.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสายฝน จาดภกัดี 1,120.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรุตา จอนไธสง 1,460.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางศภุินทรา บวัหอม 200.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทิพาภรณ ์โพธ์ิเสอื 1,560.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสทุิน กลัยาวงศา 1,420.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศกัดิส์ทิธ์ิ แสนประเสรฐิ 2,000.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/นิศาภทัร ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพนัธก์ลุ 1,200.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวริสั โมลา 1,000.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอาภาภรณ ์วจิิตร 3,320.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสมพร ไพจิตร 5,720.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/เพ็ญสรุศัมิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสรกฎ ภชูฎาภิรมณ์ 600.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/พงษศ์กัดิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบวร นาลอย 600.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 64/พงษศ์กัดิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศราวฒิุ ภูเ่งิน 3,360.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/ธีรวฒัน์



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 2,740.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/สมบรูณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายฉฐัภสัส ์นิลพฤกษ์ 1,280.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/สมบรูณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกิตยิา ภูภ่ิรมย์ 1,280.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/สมบรูณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 4,310.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/สมบรูณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุง่กานต ์โลศริิ 595.00                คา่อาหารวา่ง เดอืน พค 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุง่กานต ์โลศริิ 910.00                คา่อาหารวา่ง เดอืน เมย 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุง่กานต ์โลศริิ 12,250.00           คา่เบีย้ประชมุ เดอืน เมย 64

93,785.00           ทส 1601.2/520 ลว.7 มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายอภิสทิธ์ิ  ศรจิีนดา 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายจรูญ บญุสม 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายอาซอ มาเยอะ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายภมิูนนัท ์บญุเรอืง 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายสรศกัดิ ์เกษมสขุเจรญิกลุ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายเกรยีงศกัดิ ์ โยรภตัร 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายสมยศ พนาสขุสนัติ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายอานนท ์ แพแนะ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายนพพร  ใจตะ๊ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายเกียรตชิยั เจรญิวงศ์ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายไกรฤกษ ์  ซาวสกั 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายวทญัญ ู สมีพนัธ์ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ



006: ธ.กรุงไทย นายนพนยั ทองชยั 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา เมายานะ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายวงศธร หมั่นดี 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎาพงษ ์ เวฬวุนารกัษ์ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายจกัร ีตะ๊นะสา 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายเอราวรรณ แดนนารนิทร์ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายภานวุฒัน ์จนัตะ๊ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายทศพล ยะเป้ีย 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย วา่ที ่ร.ต.วฒันา พลอยกลัยา 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายณรงคศ์กัดิ ์ธรรมสอน 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายรฐัศาสตร ์คาํตา 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัพล แกว้หนกั 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายชตุพินธ ์คาํตา 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวภสัร ์มั่งคั่ง 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัสทิธ์ิ ยะป้อม 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายวนัตร ีไพรช่ืนสกลุ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายพฤษภา  ฟองสมทุร 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายพฒัน ์ฐิตอิดุมศรี 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายณรงคเ์ดช  วทิวสัเมธากลุ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายบณัทิต คณาพงศพ์นัธ์ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ



006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร วงัพาล 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายสาธิต โยธาคาํ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัชยา เดน่เจิดจา้ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายอนวุฒัน ์แปงใจ 9,000.00             คา่ตอบแทนดบัไฟป่า พ.ค.64/วชิาญ

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรนิ ขาวประเสรฐิ 32,056.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายลทัธชยั สบายกาย 1,780.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/ลทัธชยั

006: ธ.กรุงไทย นายภทัรชยั กล ํ่านอ้ย 1,640.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/ลทัธชยั

006: ธ.กรุงไทย นายกิตตพิร ดลุนกิจ 3,680.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุกร ประดษิฐ์เขียน 2,438.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นายลทัธชยั สบายกาย 2,830.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นายบญุสธีุย ์จีระวงคพ์านิช 1,600.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/บญุสธีุย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนชุ แซ่เจ่ีย 500.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/บญุสธีุย์

006: ธ.กรุงไทย นายกฤตศลิป์ สงเคราะห์ 800.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/บญุสธีุย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิตนินัท ์วงศม์ะเกลอืเก่า 700.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/บญุสธีุย์

006: ธ.กรุงไทย นายบญุฤทธ์ิ สมบรูณ์ 700.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/บญุสธีุย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัราวไิล วรดษิฐวงษ์ 900.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/บญุสธีุย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจิตรา วทิยถาวรวงศ์ 500.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/บญุสธีุย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะวรรณ โชตเิสมอ 400.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/บญุสธีุย์

006: ธ.กรุงไทย นางทศันีย ์ติ่งทบั 900.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/บญุสธีุย์

006: ธ.กรุงไทย นายอรรถพล บรุรีตัน์ 900.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/บญุสธีุย์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวดษุฎี เรงิหรนิทร ์ 2,520.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรตัน ์ศรนิีลพนัธุ์ 2,100.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชแูกว้ 2,520.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยวรรณ วงัอนานนท์ 420.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

006: ธ.กรุงไทย นายอิทธิ โคตรอาษา 2,100.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาครรตัน ์เพชรนอ้ย 2,520.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศวิปรยีา เช่ืองพิทกัษ์ 2,520.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวขนิษฐา พิมพห์นู 840.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

006: ธ.กรุงไทย นางมณีพร นตุวงษ์ 2,100.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนชัพร ใจชืน้ 2,100.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนชุ ใจชืน้ 2,520.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ตว่นเครอื 2,520.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/ดษุฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมฤด ีแซ่ลิ่ม 1,340.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย สต.อ.หญิงวยิดา โลห่พิ์ทกัษส์นัติ 400.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวครษิฐา ทบัจั่น 200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตันา ขาวผอ่ง 1,340.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางเมธี วงศศ์รเีพ็ง 840.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์นาคศริิ 300.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสวุมิล คาํนวณ 1,240.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย ส.อ.วรีพงษ ์ศานตนินท์ 620.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล



006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวรตัน ์มฤคศริมาส 400.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล กลิ่นแกว้บญุวงศ์ 840.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัรนิทร ์ทรพัยเ์สถียร 1,240.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภทัรยีา ศรสีมทุร 1,040.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลุนิดา บตุรรกัษ์ 100.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางจรุยี ์เชาวนว์ฒิุสขุ 1,240.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางเกสรา เกลาโพธ์ิ 1,240.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรว ีบญุครอบ 1,240.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ ์ชตุนินัท์ 720.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตนา ประสพบญุ 1,040.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายตรยันฤเทพณ ์เอ่ียมเหมือน 1,340.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววภิารตัน ์แสงนภา 1,440.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภตัราชิณี วงศจ์นัทร ์ 1,040.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนพร พินิตตานนท์ 1,040.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจรุพีร พวกกลาง 1,240.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัวสิา ศรแกว้ 1,440.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายนิต ิชมุแวงวาปี 1,140.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัรนิทร ์ดวงงาม 400.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ ์เรยีบรอ้ย 300.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวองัวราร ์จนัทกลุ 200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวกสุมุา ลมลูภกัตร ์ 200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชร พจนาพนัธ์ 200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศริาพร หอ่ทอง 200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฑุามาศ สงวนพนัธุ์ 200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี แทนคณุ 200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมีนา อปุถมัภ์ 300.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นายกนุต ์พนาเวชกลุ 200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวณีธิ์ดา ควรราํพงึ 200.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/สชุาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรชัฎาภรณ ์วงคเ์มือง 12,375.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวตรีะณา ตาใส 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนํา้หวาน คาํหงษ์ 12,870.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสรินิยา ศรปีระยา่ 17,820.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายวฒิุพงษ ์ศริยิา 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายชิดชยั สมประสงค์ 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลลกัษณ ์พุ่มพวง 11,880.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางฉวรีตัน ์จนัทรท์ิม 11,434.50           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางกรรณิกา เหมทานนท์ 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอษุา ภาคไพรศรี 11,434.50           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพฤหสั อไุรเลศิ 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา โจระสา 11,880.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นายจกัรพงธ ์อยู่เย็น 11,880.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค ์ตาเป็ง 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอรุณ สวา่งชืน้ 8,910.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทยั นาสงิหค์าร 8,910.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภากร ธนาธิปหิรญั 14,850.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสดุใจ สขุเกษม 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายเกษม มาลามณีรตัน์ 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัรยี ์ชมุพล 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายนพเกา้ ศรทีรง 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรศิรา เรอืงอกัษร 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอดุมศกัดิ ์แสงนํา้รกั 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกิตตพิงษ ์จั่นประดบั 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุะชยั มาเยอะ 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุชยั กลิ่นช่ืน 9,900.00             คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา สขุสาํราญ 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมฤทยั ณ นคร 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลดา กองอะรนิทร ์ 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายถิรวฒัน ์ราตรี 14,850.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายปวเรศ นํา้ใจ 12,870.00           คา่จา้งเหมา พ.ค.64



837,228.00 ทส 1601.2/527 ลว.9 มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค ์เหลา่สงูเนิน 89,280.00           ใบยืม เลขทีคื่ 435/64 ลงวนัที ่7 มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 1,040.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสธุรรม เพชรนิล 33,010.00           คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ ์จาํปา 6,890.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพส์ี 3,480.00             คา่เบีย้เลีย้ง เดอืน พค 64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายบณัฑิต วงศเ์สนานรุกัษ์ 4,680.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/บณัฑิต

006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภรณ ์สม้เกลีย้ง 2,060.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/บณัฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายจตรุงค ์หมอโอสถ 3,640.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/บณัฑิต

006: ธ.กรุงไทย นางกาํไร ประมาณ 4,680.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/กาํไร

006: ธ.กรุงไทย นายปัณณวชิญ ์ภรูริกัษพิ์ตกิร 4,060.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/กาํไร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิญญารตัน ์ชยาภรณ์ 4,860.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/กาํไร

006: ธ.กรุงไทย นางธัญรศัม ์สทุธิพฒันารตัน์ 5,700.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/กาํไร

006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐา ระวโิรจน์ 3,600.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน พค 64/กาํไร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค ์สายเสน 1,182.35             คา่ประกนัภยั เดอืน มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภสักร ธนเกษมสกลุ 600.00                คา่ตอบแทนวทิยากร มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุสทิธ์ิ หงษห์า้ 3,872.18             คา่ไฟฟา้ เดอืน พค 64

006: ธ.กรุงไทย นายกษิดศิ จนัทรป์ระเสรฐิ 9,000.00             คา่ตรวจไฟฟ่า เดอืน พค 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ตสินัโต 9,000.00             คา่ตรวจไฟฟ่า เดอืน พค 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล แกว้สาย 9,000.00             คา่ตรวจไฟฟ่า เดอืน พค 64/สกัรนิทร ์



006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิพงษ ์จาํปาอปู 9,000.00             คา่ตรวจไฟฟ่า เดอืน พค 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโยทะกา สรุยิา 9,000.00             คา่ตรวจไฟฟ่า เดอืน พค 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรพนัธ ์สรุยิา 9,000.00             คา่ตรวจไฟฟ่า เดอืน พค 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายชชัวาลย ์วงศศ์ลิป์ 9,000.00             คา่ตรวจไฟฟ่า เดอืน พค 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรพีพร ปัญญารกัษา 9,000.00             คา่ตรวจไฟฟ่า เดอืน พค 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายธาราทร นิพนัธกศุล 9,000.00             คา่ตรวจไฟฟ่า เดอืน พค 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา แกว้วงศนิ์ล 9,000.00             คา่ตรวจไฟฟ่า เดอืน พค 64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภสักร ธนเกษมสกลุ 7,000.00             คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ เดอืน มีค 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสธุาสนีิ โพธิสนุทร 8,970.00             คา่วสัดนุํา้มนัเชือ้เพลงิ เดอืน กพ 64

278,604.53         ทส 1601.2/532 ลว.9 มิ.ย.64


