
Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย มณฑล หนทูอง 3,713.40                 คนืเงิน กสจ.005 น ำสง่เกิน

3,713.40             ทส. 1601.2/763

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอำรยี ์ชยัสรุยิะเดชำ 30,000.00               เงินช่วยกรณีขำ้รำชกำรบ ำนำญถึงแก่ควำมตำย

30,000.00           ทส. 1601.2/764

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นำยพีระชยั  สขุเกือ้ 44,600.00               ใบยืมเลขที ่525/64 ลว. 11 ส.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นำยสถำพร  ครุฑนำค 11,880.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยปัญญำ  โจระสำ 11,880.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวองัสนำ  ศริดิล 9,900.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสำวติร ี มงัคลำด 19,800.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยวชิรวทิย ์ธิกำร 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.จฑุำมำศ อ่อนสมสอด 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงรวภิำ ปกุเปียง 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงจิตรลดำ เกือ้ชู 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยเจนวทิย ์ใจแพร่ 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ไอรดำ นำละตะ๊ 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.วรำล ีศรเีกือ้ 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.บณุยำพร แกว้ถึง 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยฉตัรชยั สมเทีย่ง 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยโชคชยั นนทะค ำจนัทร ์ 7,329.20                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยเป็ง นนัตำ 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยสมิง วนัด ี 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยกลัปนำ ฟเูชือ้ 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงออนศร ีธนะบญุ 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

โอนเงินวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

โอนเงินวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

โอนเงินวันท่ี 17 สิงหาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นำยสนุทร วำทำ 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงกญัญำ มำเพ่ิม 9,900.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยเอกชยั สกุใส 9,900.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยจรูญ บญุศรี 9,900.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยธนะชยั ปกุเปียง 9,900.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยคงเดช รำชกำวี 9,900.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยพนำ เขมน้เขตกำร 10,395.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ทศัพร อนรุกัษม์ำลยักลุ 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ณิชกำนต ์หิรญัอดุมโชค 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยสพุรรณ สงิขรอภิบำล 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยวรีะ วำทำ 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยนทัธพงศ ์ค  ำพิละ 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยทศพร ชนมำกรุทรพัย์ 10,890.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยณรงค ์ธนะบญุ 9,900.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยอเุทน อินตะ๊ยำ 9,900.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยสมมิตร สะกำระครีี 9,900.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยอุ่นเรอืน แกว้ค  ำ 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยทอน  ค  ำปวน 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยป้อ ฟเูชือ้ 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยแกว้ แกว้โชน 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยยนต ์แดงซิว 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยพทุธ แกว้โชน 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยค ำมำ จนัทรำวงค์ 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงจนัเป็ง สำรจมุ 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยสรุศกัดิ ์สงิขรอภิบำล 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงนงครำญ โก่งมณี 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงปรศิรำ ทอ้งฟำ้คณุำกร 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยธิต ิจรสัพงไพร 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยเกษม ใหม่กนั 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยทวน ตำแสงวงษ์ 9,108.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพรรณิกำร ์แดงซิว 14,850.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกมลจนัทร ์แสงหลำ้ 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศรินินัท ์จนัหว้ย 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวฤดกีำจน ์ตะ๊อำ้ย 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงขนิษฐำ อำ้ยจุม้ 14,850.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพียงทิพย ์หนทูดั 14,850.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยธวชัชยั นุม่นวล 14,850.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพวงแกว้ โมบณัดษิฐ 14,850.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยสนัต ิเกตวุริยิะกลุ 12,375.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยสรำวธุ เทพำ 12,375.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรนิยพุำ มำหยอ่ม 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงถนอมจิตร พิพฒันศ์ำสตร์ 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยกฤษดำ ตำ่นอ้ย 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยบรรเจิด สยุะตุน่ 14,850.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยอดุร หว้ยผดั 14,850.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยพิทยำ ตะ๊สุ 14,850.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงหนึง่ฤทยั เกตวุริยิะกลุ 14,850.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยนรำเศรษฐ์ พิมมี 14,850.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยมงคลฉตัร มำกมี 13,365.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสมุนวด ีชำญช่ำงทหำร 12,375.00               คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยทนงศกัดิ ์รอดเกลีย้ง 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นำยสภุรอน หะเลำ๊ะ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นำยกฤษกร สขุรกัษำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นำยศำตรำวฒิุ ค  ำนึงผล 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วรีวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นำยมะรุสนี หะเลำ๊ะ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นำยวรวฒิุ เชือ้สง่ำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นำยสทิธิโชค ไชยบตุร 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นำยยศศกัดิ ์หลดีี 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นำยแสวง บญุขำว 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วรีวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นำยภำนวุฒัน ์โคตำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วรีวฒัน์



006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรรณนิสำ มีฤทธ์ิ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วรีวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นำยปัญญำ สวุรรณโส 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วรีวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นำยสรุศกัดิ ์ระถี 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วรีวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นำยบญุยง จนัทรำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วรีวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวไกรยวรรณ ์ขนัโมคำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วรีวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศริลิกัษณ ์โพธิสวำ่ง 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วรีวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกลัญณ์ฐั จนัท ำมำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วรีวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นำยยทุธชำต ิรุยไกรรตัน์ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นำยดนพุล ภทัรวรรธ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ชำญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นำยเอกพงษ ์เผำ่แกว้ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ชำญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นำยพงษศ์กัดิ ์นนัตำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ชำญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นำยอนรุกัษ ์ขตัธิ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ชำญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นำยณฐัวฒิุ จนัตะ๊คำด 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ชำญณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นำยนิรุตติ ์ทรำยมลู 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยพงษนิ์รนัทร ์มีครวั 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยศริชิยั สเีขียว 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยอรรถพล โทมดั 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยมนตช์ยั นนัตำวงค์ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยโกมินทร ์พระวงษว์นั 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยทศันยั เมืองมำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยณฐัพงษ ์วเิคยีน 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรุง่อรุณ ชยัยะ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยณฐัวฒัน ์คนกวน 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอภิญญำ ชำยเรอืน 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกมลวรรณ ไชยวฒิุ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยณภทัร ค  ำภิโลชยั 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยธนภมิู ฟองสมทุร 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยเจรนยั บญุทอง 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยอิศรำเวช ยะชะระ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยศรำวฒิุ ถนอมชำติ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล



006: ธ.กรุงไทย นำยอมัรนิทร ์อินมะโน 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยสมเกียรต ิแข็งขนั 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยรณชยั โนพิชยั 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยศภุกร พิสกลุ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยบิล เมืองเงิน 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยสขุเกษม นนัภิวงค์ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยจีระศกัดิ ์ตำค ำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยประเทือง พรมเกษำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยอนพุล ยศโม่ง 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยรกัไทย คะนำนิน 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยวทิรู จกัรแกว้ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยสกลุชยั เตจ๊ะ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยสภุำพ จนัอนู 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยวรีะวธุ ธิอินทร์ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยรำชนั สวุรรณอิ์น 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยสมบรูณ ์หนชูแูกว้ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยจิรวฒัน ์คุม้ดี 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยพยง ทองพำน 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยไพสฐิ ค  ำหม่อม 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสชุำวด ีสมสดีำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวฉตัรนำร ีทองเรอืงวงค์ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยไพรวลัย ์เสยีงใส 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยบญุฤทธ์ิ ก ำลงัวอ่ง 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณฐักำรณ ์เมืองรำช 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวฐิตริตัน ์คำงดวง 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นำยอภิสทิธ์ิ ศรจิีนดำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยจรูญ บญุสม 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยอำซอ มำเยอะ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยภมิูนนัท ์บญุเรอืง 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยสรศกัดิ ์เกษมสขุเจรญิกลุ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ



006: ธ.กรุงไทย นำยเกรยีงศกัดิ ์โยรภตัร 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยสมยศ พนำสขุสนัติ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยอำนนท ์แพแนะ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยนพพร ใจตะ๊ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยเกียรตชิยั เจรญิวงศ์ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยไกรฤกษ ์ซำวสกั 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยวทญัญ ูสมีพนัธ์ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยนพนยั ทองชยั 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยเจษฎำ เมำยำนะ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยวงศธร หมั่นดี 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยเจษฎำพงษ ์เวฬวุนำรกัษ์ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยจกัร ีตะ๊นะสำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยเอรำวรรณ แดนนำรนิทร์ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยภำนวุฒัน ์จนัตะ๊ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยทศพล ยะเป้ีย 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย วำ่ที ่ร.ต.วฒันำ พลอยกลัยำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยณรงคศ์กัดิ ์ธรรมสอน 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยรฐัศำสตร ์ค  ำตำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยณฐัพล แกว้หนกั 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยชตุพินธ ์ค  ำตำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนวภสัร ์มั่งคั่ง 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยณฐัสทิธ์ิ ยะป้อม 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยวนัตร ีไพรช่ืนสกลุ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยบณัทิต คณำพงศพ์นัธ์ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยพงศกร วงัพำล 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยสำธิต โยธำค ำ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยณฐัชยำ เดน่เจิดจำ้ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยอนวุฒัน ์แปงใจ 9,000.00                 คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ก.ค.64/วชิำญ

006: ธ.กรุงไทย นำยอดุมศกัดิ ์สงวนศริธิรรม 1,500.00                 คำ่ตอบแทนกรรมกำร ส.ค.64/อดุมศกัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นำงสำววไิลลกัษณ ์ศรสีนุทร 1,200.00                 คำ่ตอบแทนกรรมกำร ส.ค.64/อดุมศกัดิ์



006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพรรณิภำ สวุรรณ 1,200.00                 คำ่ตอบแทนกรรมกำร ส.ค.64/อดุมศกัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นำยสมเกียรต ิสขุเสถียรวงศ์ 128.40                    คำ่โทรศพัท ์มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นำงก ำไร ประมำณ 2,980.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/ก ำไร

006: ธ.กรุงไทย นำยปัณณวชิญ ์ภรูริกัษพิ์ตกิร 3,400.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/ก ำไร

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวภิญญำรตัน ์ชยำภรณ์ 1,940.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/ก ำไร

006: ธ.กรุงไทย นำงธัญรศัม ์สทุธิพฒันำรตัน์ 3,180.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/ก ำไร

006: ธ.กรุงไทย นำยเชษฐำ ระวโิรจน์ 2,420.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/ก ำไร

006: ธ.กรุงไทย นำงสนิุตำ หงนิพนธ์ 1,260.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวดษุฎี เรงิหรนิทร ์ 2,520.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอมรรตัน ์ศรนิีลพนัธุ์ 2,940.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำยคณำธิป ชแูกว้ 3,360.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปิยวรรณ วงัอนำนนท์ 2,100.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเมธำว ีศกุรวรรณ 2,100.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำยอิทธิ โคตรอำษำ 2,940.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสำครรตัน ์เพชรนอ้ย 3,780.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศวิปรยีำ เช่ืองพิทกัษ์ 2,520.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวขนิษฐำ พิมพห์น ู 1,680.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำงมณีพร นตุวงษ์ 3,360.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำววนชัพร ใจชืน้ 3,780.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนงนชุ ใจชืน้ 3,780.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำยพิเชษฐ์ ตว่นเครอื 2,520.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/สนิุตำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจิรภำ จิตคงสง 500.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวชวนัธร ศรอีรุณนิรนัดร ์ 700.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำงปิยวรรณ วทิรุำนิช 300.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวธวชินำ สำตรกัษ์ 900.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรุจิวรรณ จกักะพำก 400.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรตัสดุำ วงคแ์สน 100.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำยสรุชำต ิบญุชวูงค์ 500.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสริวิรรณ ศรสีวุรรณ 500.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำยพงศกร เอ่ียมสภุำ 400.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ



006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณฐพร นนัทิวฒัน์ 500.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำยธีรพล ช ำนำญพล 200.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำยสรุกิจ โมบณัดษิฐ 200.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวมทุธำ สภุำผล 400.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำยวชัระ เกษร 300.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย นำยศรำวฒิุ สำมล 900.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ศรินิภำ กิตวิงค์ 3,000.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/ศรินิภำ

006: ธ.กรุงไทย นำยนที บญุเผือก 400.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/ศรินิภำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสภุคั ศรสีวสัดิ์ 3,000.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/ศรินิภำ

006: ธ.กรุงไทย นำยเอกลกัษณ ์ประดบัศรี 4,914.00                 คำ่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ปฐมพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นำยวรีพล พนำรนิทร์ 4,934.00                 คำ่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ปฐมพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสชุำดำ ทำแกง 3,720.00                 คำ่อำหำร ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นำยเอนกพงศ ์สเีขียว 5,040.00                 คำ่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นำยอฐัวรี ์พิมพำ 2,640.00                 คำ่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นำยชยัวฒัน ์บญุสงู 2,640.00                 คำ่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นำยปรดีำ พลูเอียด 2,640.00                 คำ่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นำยพงศกร เสยีงสนั่น 2,640.00                 คำ่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เอนกพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นำยสมชยั มำเสถียร 1,000.00                 คำ่เบีย้ประชมุ ส.ค.64/วยิดำ

006: ธ.กรุงไทย นำยประพนัธ ์ธนะกิจรุง่เรอืง 2,880.00                 คำ่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ประพนัธ์

006: ธ.กรุงไทย นำยพิเชษฐ์ ตว่นเครอื 810.00                    คำ่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/ประพนัธ์

006: ธ.กรุงไทย นำงเพ็ญพินิช วศิษิฎศ์ำสตรก์ลุ 49,800.00               ใบยืม 530/64 ลงวนัที ่13 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย นำยสมหมำย เจอแกว้ 40,440.00               ใบยืม 531/64 ลงวนัที ่13 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเครอืมำศ สขุพลอย 58,560.00               ใบยืม 529/64 ลงวนัที ่13 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพรรษกร เนียมสวสัดิ์ 128,250.00             ใบยืม 527/64 ลงวนัที ่13 สค 2564

2,086,627.60       ทส. 1601.2/766

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยธีรวฒัน ์ เคนมี 145,800.00             ใบยืมเลขที ่526/64 ลว. 11 ส.ค. 64

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงเบญจมำศ  แยม้บญุทบั 9,900.00                 คำ่จำ้งเหมำ ก.ค.64

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวอิสรำวญิญ ์ชลำกร 4,100.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/ก ำไร

โอนเงินวันท่ี 19 สิงหาคม 2564



014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยพีรณฐั ชยัณรงค์ 2,980.00                 คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/ก ำไร

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวโรจนำ บวัทอง 200.00                    คำ่ลว่งเวลำ ก.ค.64/จิรภำ

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยปฐมพงษ ์สนิโพธ์ิ 4,982.00                 คำ่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/ปฐมพงษ์

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยประยทุธ หลอ่สวุรรณศริิ 1,000.00                 คำ่เบีย้ประชมุ ส.ค.64/วยิดำ

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยเพ็ญวชิญ ์ศรชียั 1,000.00                 คำ่เบีย้ประชมุ ส.ค.64/วยิดำ

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวแพรพรรณ เกตสุวสัดิ์ 146,610.00             ใบยืม 528/64 ลงวนัที ่10 สค 2564

316,572.00          ทส. 1601.2/766

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนชุนำถ กลำ้หำญ 23,793.05               คำ่รกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร

006: ธ.กรุงไทย นำยรำเชนทร ์ภมุมะภตูิ 8,057.00                 คำ่รกัษำพยำบำลขำ้รำชกำรบ ำนำญ

006: ธ.กรุงไทย น.ส.นิภำ บตุรดี 450.00                    คำ่รกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร

006: ธ.กรุงไทย นำยด ำรงคศ์กัดิ ์ธนีบญุ 1,636.50                 คำ่รกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร

33,936.55           ทส. 1601.2/768

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงวลิำวลัย ์โพธิวรรณ์ 502.50                    คำ่รกัษำพยำบำลขำ้รำชกำรลกูจำ้งประจ ำ

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยมนตร ีนชุอนงค์ 2,275.00                 คำ่รกัษำพยำบำลขำ้รำชกำรลกูจำ้งประจ ำ

2,777.50             ทส. 1601.2/768

โอนเงินวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

โอนเงินวันท่ี 17 สิงหาคม 2564


















