
Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดลุนกิจ 1,600.00                  คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายภควตั โพธ์ินาค 200.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภสักร ธนเกษมสกลุ 620.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุกร ประดิษฐ์เขียน 920.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายลทัธชยั สบายกาย 100.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลนิ สทิธิกลุ 300.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชตุิกานต ์หตุะแสงชยั 300.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจง้ 200.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกตนส์ริ ีสวุรรณนอ้ย 520.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรเพ็ญ วิวฒันว์ิทยา 200.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัธิดา มั่นเหมาะ 400.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรบัพร อไุรกลุ 500.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย ว่าที่รอ้ยตรหีญิงวรกานต ์บญุอนันท์ 500.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายสธีุ สายสนิธ์ 400.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นใหผ้ล 720.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายภทัรชยั กล  า่นอ้ย 100.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงค ์เทียนชยั 100.00                     คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ถมปัด 900.00                     คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/บรรเจิด

โอนเงินวันที่ 30 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายณฐัภมิู อมรโชติ 900.00                     คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/บรรเจิด

006: ธ.กรุงไทย นางสาววชัราภรณ ์พลศรี 1,200.00                  คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสจิุตรา ไลช่ะพิษ 2,700.00                  คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศกัดิ์ จกัรส์วุรรณ 800.00                     คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศณ์ภทัร ปลอดชแูกว้ 3,813.75                  คา่ไฟฟา้เดือน มิ.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศณ์ภทัร ปลอดชแูกว้ 4,211.13                  คา่ไฟฟา้เดือน พ.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 340.25                     คา่โทรศพัท ์พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 631.25                     คา่อินเตอรเ์น็ต พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุสทิธ์ิ ชนุเชาวฤทธ์ิ 214.00                     คา่น า้ประปาเดือน เม.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสริลิกัษณา สมเพชร 631.30                     คา่อินเตอรเ์น็ต ก.พ. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ ์อดุมศกัดิ์เวชกลุ 518.95                     คา่โทรศพัท ์เม.ย .64

006: ธ.กรุงไทย นายนัฐพงษ ์วงันันไชย 8,080.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกพบ โยธา 6,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน า้เย็น แสงวงษ์ 6,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางอรทยั ช่ืนจนัทร์ 6,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกร บญุเฉลมิ 6,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายชยั สทีาดี 6,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวลลสิา สาตะรกัษ์ 8,870.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ลลสิา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ สขุทวี 4,900.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ลลสิา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คลา้ยสทีอง 4,910.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ลลสิา



006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค ์สรุวิทย์ 4,900.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ลลสิา

006: ธ.กรุงไทย นายชวลติ ศภุสาร 5,940.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายนวาศ ภลูิน้ลาย 6,050.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกญัญาภทัร ยามมี 4,400.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลกัษณ ์กล าพดั 4,400.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายวีรศกัดิ์ ภดูอนโพธ์ิ 4,400.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ จนัแป้น 4,400.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายนรศิ หนศูกัดิ์ 4,400.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายด ารง อดุมวรกิจ 4,400.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายบญุธรรม หน่อแกว้ 4,400.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 3,992.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทิธิพงษ ์ภิเศก 24,000.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/สทิธิพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายพิชยั วงษก์าฬสนิธุ์ 24,000.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/สทิธิพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายสถาพร ปนุปอง 24,000.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/สทิธิพงษ์

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

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

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขตัิ 4,950.00                  คา่จา้งเหมา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอารกัษ ์ชุม่จิตร 342,640.00              ใบยืมเลขที่ 495/64 ลว.21 ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายวิระชยั อคัราช 246,000.00              ใบยืมเลขที่ 496/64 ลว.22 ก.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สขุสบาย 9,000.00                  คา่ตอบแทนพนักงานตรวจป่า มิ.ย.64/พลกฤษณ์



006: ธ.กรุงไทย นายสชุาติ ประทมุแบน 9,000.00                  คา่ตอบแทนพนักงานตรวจป่า มิ.ย.64/พลกฤษณ์

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

006: ธ.กรุงไทย นายอดิศกัดิ์ บญุมา 9,000.00                  คา่ตอบแทนพนักงานตรวจป่า มิ.ย.64/พลกฤษณ์

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

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

006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซโ่อ๊ว 9,000.00                  คา่ตอบแทนพนักงานตรวจป่า มิ.ย.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย รุง่คีรรีตัน์ 9,000.00                  คา่ตอบแทนพนักงานตรวจป่า มิ.ย.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายปรชีา คุม้สไีวย์ 9,196.14                  คา่ไฟฟา้ ม.ค.- เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสพุรณี พวงสนุทร 109.00                     คา่ไปรษณีย ์เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุสทิธ์ิ ชนุเชาวฤทธ์ิ 738.25                     คา่โทรศพัท ์เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุสทิธ์ิ ชนุเชาวฤทธ์ิ 738.25                     คา่โทรศพัท ์มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั นชิุต 695.50                     คา่โทรศพัท ์มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางยวุดี ดีงามเลศิ 1,225.00                  คา่ใชจ้า่ยประชมุ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั นชิุต 42,000.00                คา่ซอ่มเครือ่งท  าความเย็น มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั สกุใส 29,840.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนฤเศรษฐ แกว้คง 27,940.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวิรยิะ ฟักทอง 16,640.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายไชยศกั สอนตะโก 27,140.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวินิตย ์ออ่นเกลีย้ง 18,640.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายกอเซ๊ง หะเลา๊ะ 20,420.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ศภุชยั



006: ธ.กรุงไทย นายนกุลู คงสวี 16,640.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายคธาวธุ พลายดว้ง 16,640.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายจีระศกัดิ์ กองตี 27,960.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/วิศาสตร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา ออ่นเพ็ง 7,200.00                  คา่วิทยากรในการอบรม ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา ออ่นเพ็ง 1,540.00                  คา่อาหาร,เครือ่งดื่ม ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายประพนัธ ์ธนะกิจรุง่เรอืง 7,780.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ประพนัธ์

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ตว่นเครอื 2,650.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ประพนัธ์

006: ธ.กรุงไทย นายคงศกัดิ์ มีแกว้ 8,000.00                  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงาน มิ.ย.64/นที

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์บญุยืน 8,000.00                  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงาน มิ.ย.64/นที

006: ธ.กรุงไทย นายสทุศัน ์เลา้สกลุ 8,000.00                  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงาน มิ.ย.64/นที

006: ธ.กรุงไทย นายคงศกัดิ์ มีแกว้ 8,000.00                  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงาน มิ.ย.64/นที

006: ธ.กรุงไทย นายสทุศัน ์เลา้สกลุ 8,000.00                  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงาน มิ.ย.64/นที

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์บญุยืน 8,000.00                  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงาน มิ.ย.64/นที

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ ์จ าปา 7,630.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพส์ี 3,240.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 3,380.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายเทียนชยั ปรดีา 19,000.00                คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายเฉลมิเกียรติ สดุสาคร 3,150.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เฉลมิเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายนิทสัน ์คลา้ยแยม้ 1,810.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เฉลมิเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั นชิุต 1,391.00                  คา่โทรศพัท ์เม.ย.-พ.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นายจิระศกัดิ์ ชคูวามดี 8,590.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย ว่าที่รอ้ยเอกมานพ นามไพร 11,864.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอนันตชยั อยู่ดี 11,600.00                คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/อนันตชยั

006: ธ.กรุงไทย นางก าไร เนียรภาค 9,600.00                  คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/อนันตชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจีรภา พรหมโคตร 9,600.00                  คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/อนันตชยั

006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เฉยปัญญา 9,600.00                  คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/อนันตชยั

006: ธ.กรุงไทย นายยงยทุธ แซล่ี ้ 9,600.00                  คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/อนันตชยั

006: ธ.กรุงไทย นายมานะ จิตฤทธ์ิ 8,120.00                  คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลุกานต ์แกว้เกา้ 8,120.00                  คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงธิดา ตนัตา 6,120.00                  คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตหรา เจือจนัทร์ 6,120.00                  คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายอ านวย ยะสทุธิ 6,120.00                  คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางปญุชรสัมิ์ หลงเวช 6,120.00                  คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางไพศร ีตนัตา 6,120.00                  คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายสพุจน ์ตนัตา 6,120.00                  คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย ์ทวีทรพัยล์  า้เลศิ 6,120.00                  คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย ว่าที่ร.ต.ทศพร ศรโีกตะเพ็ชร 6,120.00                  คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ ์จ าปา 6,730.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพส์ี 3,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 3,610.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์



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

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขตัิ 4,950.00                  คา่จา้งเหมา มิ.ย.64

1,412,509.77 ทส. 1601.2/715

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอมรรตัน ์สะสสีงัข์ 800.00                     คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/อมรรตัน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพฒันดล แสงคู่วงษ์ 500.00                     คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/อมรรตัน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกฤชวฏั รอดเนียม 5,202.24                  คา่ไฟฟา้เดือน พ.ค. 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกฤชวฏั รอดเนียม 325.28                     คา่น า้ประปาเดือน พ.ค. 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววรญัญ ูราษฎรเ์จรญิ 382.00                     คา่ไปรษณีย ์เม.ย.-มิ.ย. 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายระเดน่ แสงดารา 12,560.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิศาสตร ์มีนรกัษเ์รอืงเดช 27,460.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/วิศาสตร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย ์พจนะลาวณัย์ 1,540.00                  คา่อาหารประชมุ ก.ค.64 ( 4 ชดุ)

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสชุาติ กลัยาวงศา 8,000.00                  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงาน มิ.ย.64/นที

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายขวญัชยั เจรญิกรุง 8,000.00                  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงาน มิ.ย.64/นที

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสชุาติ กลัยาวงศา 8,000.00                  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงาน มิ.ย.64/นที

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายขวญัชยั เจรญิกรุง 8,000.00                  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงาน มิ.ย.64/นที

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายงามเอก อินทรมณี 3,470.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสรภฎ ภชูฎาภิรมย์ 1,800.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เฉลมิเกียรติ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบวร นาลอย 1,820.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เฉลมิเกียรติ

โอนเงินวันที่ 3 สิงหาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรรเฉลมิ มีนาม 1,810.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เฉลมิเกียรติ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าที่รอ้ยตรนีพดล เกษจนัทร์ 2,000.00                  คา่พหานะ ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธิติกร กิตตินันท์ 3,814.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายงามเอก อินทรมณี 3,680.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางจิดาภา สรอ้ยทอง 16,335.00                คา่จา้งเหมา มิ.ย.64

115,498.52 ทส. 1601.2/715

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางเรอืงรุง้ แกว้หยอ่ง 168,090.00              เงินชว่ยเหลอืพิเศษในกรณีขา้ราชการและลกูจา้งตาย

168,090.00 ทส. 1601.2/717

โอนเงินวันที่ 30 กรกฎาคม 2564


