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006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 1,740.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/

006: ธ.กรุงไทย นายชวลติ ศภุสาร 5,530.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายนวาศ ภลูิน้ลาย 5,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกญัญาภทัร ยามมี 4,400.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลกัษณ ์กล าพดั 4,400.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายวีรศกัดิ์ ภดูอนโพธ์ิ 4,400.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ จนัแป้น 4,400.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายนรศิ หนศูกัดิ์ 4,400.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายด ารง อดุมวรกิจ 4,400.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายบญุธรรม หน่อแกว้ 4,400.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย เรอืงทอง 3,440.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายวรรณพตั ปานเจรญิ 1,440.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายอภิชาติ กาญจนพิรุณ 1,440.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายสรุนิทร ์พรหมแกว้ 1,440.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นางปรศินา ปานเจรญิ 1,440.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายปรชีา พยฆัยทุธ์ 1,440.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายชนะโชค ธนบตัร 1,440.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายธงชยั ฉิม้ฉาย 1,440.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายธเนศ วฒันธรรม 6,850.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ธเนศ

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์วงศอ์ดุม 6,960.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ธเนศ

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 8,250.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/สมบณู์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 2,570.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/สมบณู์

006: ธ.กรุงไทย นางยวุดี ดีงามเลศิ 500.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรวรรณ รกัษาสงัข์ 800.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นางศิรลิกัษณ ์จนัทนส์คุนธ์ 200.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นายสทุธิพร ภกัดีกลุ 600.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทวี วงวนัดี 100.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ยวุดี

โอนเงินวันที่ 23 สิงหาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายส าราญ เอ่ียมราคิน 300.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกวร ีมาตราสงิห์ 400.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรยีนันท ์หาญรกัษ์ 200.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา ไวยกญัหา 500.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นายสทิธิศกัดิ์ ทองโกย 500.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนารยี ์ลาภวงศอ์นันต์ 500.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นายอภิสทิธิ สมบตัิมาศ 266.00                         คา่น า้ประปา มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวลัย ์จนัทรส์ระคู 800.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นายชยัสกลธร เลขโรจนพนัธ์ 100.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสรุศัมิ์ เกียรติโภคะ 2,680.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นายวิชญณ์ชั ภมิูพีระวิภพ 2,700.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน า้เพชร วชิรพนัธว์ิชาญ 2,380.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข ์กองอรรถ 2,160.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาภรณ ์วิจิตร 200.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุง่นภา หอมดาวเรอืง 200.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภคั พรายแยม้แข 200.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมญัฑกา ณ ตะกั่วทุ่ง 600.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกญัญรตัน ์อินตาพวง 100.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิยาพร เดชนอ้ย 600.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นายฐนนนท ์พลเจียก 100.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ไพจิตร 500.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางวิสตุรา อินทองแกว้ 4,900.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นางอินทิรา รตันวงศา 2,060.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอือ้ใจรชั ทองดอนโพธ์ิ 1,840.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นางจีระพงษ ์สมัผสัชยัมงคล 3,080.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นายนิรญั มโนรตัน์ 600.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสริวิรรณกร จมูปา 2,860.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นายณชัพล เลศิกลุทานนท์ 620.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตากาญจน ์ดว้งด  า 3,500.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรนิทร สรอ้ยแกว้ 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุรา กองจินดา 2,840.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรกมล ราชิวงค์ 4,900.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นายชนายสุ ฟักสงสกลุ 4,280.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัรนันท ์ภรูริกัษพิ์ติกร 2,040.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก อินทา 800.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นายพิศลัย ์ยวงใย 3,300.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นายประทีป สนุทรกิจ 2,860.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นายชาครติ แนวโสภา 3,280.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นายธนานันต ์พฒุนวล 3,280.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นายพิสฐิ เทียนแกว้ 1,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรพงษ ์ดรแกว้รมิขวา 400.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย วนัดี บ  ารุงถ่ิน 4,080.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นายรชัภฏั กลุวงษ์ 4,700.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นายอนชุา ชาญภทัรฤทธ์ิ 1,840.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/วิสคุรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววฒันา ชา่งหิน 500.00                         คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ ก.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายวีรวฒัน ์แสงกระจา่ง 1,320.00                      คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ ก.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวฒิุ บตุรดี 1,500.00                      คา่ตอบแทนคณะกรรมการ ส.ค.64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นายไกรวฒิุ ศิรอิอ่น 1,200.00                      คา่ตอบแทนคณะกรรมการ ส.ค.64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นายปวศิลป์ มีบญุ 1,200.00                      คา่ตอบแทนคณะกรรมการ ส.ค.64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค  าสยิาภรณ์ 17,820.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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

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

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

006: ธ.กรุงไทย นายภานวุฒัน ์เป้ียปา 9,108.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายเสนอ บวัชุม่ 9,108.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายปรชีา ชินสขุคีรี 10,890.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายบรรหาร ชินสขุคีรี 10,890.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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

006: ธ.กรุงไทย นายประเทือง ตุย้ล  าปาง 10,890.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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



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

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

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัดา นาต๊ะ 9,108.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางผดั กนัทะวงษ์ 9,108.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางรุง่ทิวา สจ๊ีะแปง 9,108.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรนิันท ์วาทา 9,108.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุง่ทิวา ปัญญา 9,108.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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

006: ธ.กรุงไทย นางสนีวน ใหม่กนั 9,108.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางแสงจนั ติ๊สา 9,108.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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

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

006: ธ.กรุงไทย นายอินหวนั แกว้โซน 9,108.00                      คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางเยาวเรศ อินต๊ะยา 10,890.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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

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

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย สว่างธรรมคีรี 11,385.00                    คา่จา้งเหมา ก.ค.64

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

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

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

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ ์จ าปา 177,440.00                  ใบยืม 543/64 ลงวนัที่ 18 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 68,400.00                    ใบยืม 542/64 ลงวนัที่ 18 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายอฐัวีร ์พิมพา 43,080.00                    ใบยืม 544/64 ลงวนัที่ 19 สค 2564

767,421.00             ทส. 1601.2/773

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสรุศกัดิ์ บกุเจียมอาจ 200.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/ยวุดี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพนัธก์ลุ 800.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรสั โมลา 600.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/เพ็ญสรุศัมิ์

โอนเงินวันที่ 25 สิงหาคม 2564



1,600.00                ทส. 1601.2/773

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย เงินทดรองราชการกรมป่าไม้ 15,000.00                    ทส 1601.2/183 ลว 23 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย เงินทดรองราชการกรมป่าไม้ 22,870.00                    ทส 1601.2/183 ลว 23 สค 2564

006: ธ.กรุงไทย เงินทดรองราชการกรมป่าไม้ 4,680.00                      ทส 1601.2/183 ลว 23 สค 2564

42,550.00               ทส. 1601.2/775

โอนเงินวันที่ 23 สิงหาคม 2564


