
Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย เงินทดรองราชการกรมป่าไม้ 6,612.00                  ทส 1601.2/182 ลว 10 สค 2564

6,612.00              ทส. 1601.2/758

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรต ิแสงเพชร 7,830.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายทวศีกัดิ ์เทียรวรรณ 4,900.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 1,430.00                  คา่อาหาร ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยลุ ีมีวงษ์ 8,900.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ยลุี

006: ธ.กรุงไทย นายสถาพร ปัททมุ 1,920.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ยลุี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ อมุะมานิต 1,720.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ยลุี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญนภา หลอดค า 5,420.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ยลุี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอจัฉรยิาภรณ ์บรุะมขุ 5,420.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ยลุี

006: ธ.กรุงไทย นายภาคภมิู นาขะมิน้ 5,420.00                  คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ยลุี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพนิ์ภา ระเรงิ 8,098.83                  คา่ซือ้ประกนัภยั ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 1,740.00                  คา่เบีย้เลีย้ง,ทีพ่กั ก.ค.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 1,280.00                  คา่เบีย้เลีย้ง,ทีพ่กั ก.ค.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 5,530.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 2,320.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์ผิวคล า้ 20,360.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 20,810.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายภธูเรศ กาบค า 12,720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายฐิตพิงศ ์หอมจนัทร์ 12,720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิสติ นนทค์ลงั 12,720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัพงค ์เอกศริพิงษ์ 12,720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายรฐัศกัดิ ์โสมค า 12,720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนราธิป เมฆสวุรรณ 12,720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายชปูกรณ ์ผาสขุขนัธ์ 12,720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวริงัษีอรุณ 12,720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

โอนเงินวันที ่13 สิงหาคม 2564

โอนเงินวันที ่13 สิงหาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุน่สงัข์ 12,720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สรุโิย 12,720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนนัต ์ขอสขุ 12,720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายพนูทรพัย ์สายค าดี 12,720.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางอรวรรณ ์จรูญรตันพกัตร์ 16,768.10                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิสนนัต ์พลูยรตัน์ 8,694.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรญัญา ชยัขรรคเ์มือง 8,886.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายชยัพฤกษ ์สขุมงคล 8,874.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรต ิสขุเสถียรวงศ์ 2,442.29                  คา่ไฟฟา้ มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 1,849.20                  คา่ไฟฟา้ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรต ิสขุเสถียรวงศ์ 254.13                     คา่น า้ประปา มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายศราวฒิุ รตันโรจนากลุ 387.34                     คา่น า้ประปา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 203.30                     คา่น า้ประปา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 263.22                     คา่โทรศพัท ์มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายคมศกัดิ ์ขนัธล์ะ 738.25                     คา่โทรศพัท ์พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรต ิสขุเสถียรวงศ์ 1,059.30                  คา่อินเตอรเ์น็ต มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิรตัน ์จนัทรเ์จรญิ 631.25                     คา่อินเตอรเ์น็ต มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายธเนศ วฒันธรรม 6,400.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ธเนศ

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์วงศอ์ดุม 4,900.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ธเนศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุโณชา ภมิูภเูขียว 4,400.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ธเนศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพช์นก ฤกษบ์  าเพ็ญ 5,000.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ธเนศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 1,040.00                  คา่อาหาร ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร ์ธนบูรรพ์ 3,200.00                  คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรภีวูเรศ มณฑลเพชร 3,200.00                  คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพลอยฉตัร รกัษาพล 3,400.00                  คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ราเมศร์

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

006: ธ.กรุงไทย นางสาววลัภา วฒิุฑา 2,400.00                  คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตตภิรณ ์สวุรรณพงษ์ 2,300.00                  คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายวฒิุกร คุม้เจรญิ 900.00                     คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรกมล มีสขุ 900.00                     คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วฒิุกร



006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั นชิุต 1,498.00                  คา่อินเตอรเ์น็ต เม.ย.-พค 64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั นชิุต 502.00                     คา่ไปรษณีย ์พ.ค.- ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั นชิุต 749.00                     คา่อินเตอรเ์น็ต มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรปีระทีป เจิมสม 22,260.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ ์จ าปา 6,250.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพส์ี 3,490.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายงามเอก อินมรมณี 3,660.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายภคนิ กลุนอ้ย 3,660.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสรายทุธ เภสชัชะ 50,690.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.-ก.ค.64/สรายทุธ

006: ธ.กรุงไทย นายฐานนัดร เพ็ชรดี 27,760.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.-ก.ค.64/สรายทุธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนสุรา ดวงแกว้ 27,760.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.-ก.ค.64/สรายทุธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,827.56                  คา่เบีย้ประกนัภยั ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางวราภรณ ์จ าปา 9,920.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพส์ี 5,560.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายงามเอก อินทรมณี 5,760.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรตัน์ 10,600.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณพุงศ ์โปรยสรุนิทร ์ 6,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสพุฒัธนพล สขุแดง 6,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย ์อระเอ่ียม 6,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณพุงศ ์โปรยสรุนิทร ์ 11,480.00                คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ภาณพุงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภา บตุรดี 6,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ภาณพุงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราพรรณ เก่งแกว้ 6,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ภาณพุงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายชารนิทร ์เนียมศรี 6,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ภาณพุงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา เธียรเงิน 6,480.00                  คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ภาณพุงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ตสินัโต 9,000.00                  คา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีด่บัไฟป่า ก.ค.64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล แกว้สาย 9,000.00                  คา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีด่บัไฟป่า ก.ค.64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิพงษ ์จ  าปาอปู 9,000.00                  คา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีด่บัไฟป่า ก.ค.64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโยทะกา สรุยิา 9,000.00                  คา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีด่บัไฟป่า ก.ค.64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรพนัธ ์สรุยิา 9,000.00                  คา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีด่บัไฟป่า ก.ค.64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายชชัวาลย ์วงศศ์ลิป์ 9,000.00                  คา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีด่บัไฟป่า ก.ค.64/สกัรนิทร ์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวรพีพร ปัญญารกัษา 9,000.00                  คา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีด่บัไฟป่า ก.ค.64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายธาราทร นิพนัธกศุล 9,000.00                  คา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีด่บัไฟป่า ก.ค.64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา แกว้วงศนิ์ล 9,000.00                  คา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีด่บัไฟป่า ก.ค.64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายกษิดศิ จนัทรป์ระเสรฐิ 9,000.00                  คา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีด่บัไฟป่า ก.ค.64/สกัรนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวป้อม เซ่ียงเจน 9,405.00                  ประมาณการคา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทตัพร สายวรรณะ 14,850.00                ประมาณการคา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวรตัน ์มหนัตมรรค 14,850.00                ประมาณการคา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุช พงษพ์นัเทา 14,850.00                ประมาณการคา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤด ีหิรญัวงษ์ 14,850.00                ประมาณการคา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญกมล เรอืงศรี 14,850.00                ประมาณการคา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี วรเดช 14,850.00                ประมาณการคา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภทัทิยา นพนนท์ 12,514.52                ประมาณการคา่จา้งเหมา ก.ค.64/ปรบั= 400

006: ธ.กรุงไทย นายวรปรชัญ ์โสภา 8,143.54                  คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายชวมน ทองสง่โสม 8,143.54                  คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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

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

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

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

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

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนิดา แก่นเฟือง 14,850.00                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฉนัทนา คงขาว 14,850.00                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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

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

006: ธ.กรุงไทย นายประเสรฐิศกัดิ ์พลูสารกิิจ 14,266.13                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภทัราภรณ ์มาตุม้ 17,820.00                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฬุารกัษ ์ไชยสทิธ์ิ 17,820.00                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนาพร ศรหีมอน 17,820.00                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร ลกัขณาศรี 14,266.13                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษกร ปัสสาค า 14,850.00                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายมนตร ีบวัปลี 13,662.00                คา่จา้งเหมา ก.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นางรมัภา เฉลมิวงษว์จิิตร ์ 9,900.00                  คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายชมชณ ไชยโชติ 14,850.00                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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

006: ธ.กรุงไทย นายอดุมศกัดิ ์แสงน า้รกั 9,900.00                  คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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

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

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

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

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

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

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

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

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพิุชชา ฐนียธีรวงษ์ 17,820.00                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

1,205,686.63        ทส. 1601.2/759

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิรฐั สขุพนู 3,400.00                  คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ราเมศร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาตร ีศรยีาภยั 3,400.00                  คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ราเมศร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวจิารณ ์เสนสกลุ 4,208.00                  ซือ้หนงัสอื ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประสาท จิตตว์ารี 27,760.00                คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.-ก.ค.64/สรายทุธ

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

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณเพ็ญ สขุสมอรรถ 14,850.00                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปรายฟา้ ฤทธ์ิเดช 17,820.00                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพิชิต ศรสี  าอางค์ 14,850.00                คา่จา้งเหมา ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางภคัจิรา นามแสน 9,900.00                  คา่จา้งเหมา ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายดรุณ เสนามี 9,900.00                  คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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

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

189,842.00          ทส. 1601.2/759

โอนเงินวันที ่17 สิงหาคม 2564



Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายสมาน ศรจิีนดา 540.00                     คา่เบีย้เลีย้ง มิย 64/นรนิทร์

540.00                ทส. 1601.2/760

โอนเงินวันที ่13 สิงหาคม 2564


