
Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายกล้าณรงค์ สิงห์สวัสด์ิ 89,040.00         เงินช่วยกรณีลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย
89,040.00        ทส 1601.2/621

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพรรณ มากดวงจันทร์ 4,800.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 12,000.00         ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย.-พ.ค.2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมนุ 3,200.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล 4,700.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายมงคลกรณ์ เสรีกุลวิเวทย์ 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายขจร ใจจูน 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายชานันท์ แก้วกล้า 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายอรัญ อรุณแจ้ง 6,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร 6,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายเสือ ปรุงธัญญพฤกษ์ 3,800.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายสุรพล วีระพงษ์ 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม 6,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์ 5,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ 5,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564

โอนเงินวันที ่1 กรกฎาคม 2564

โอนเงินวันที ่1 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายชาติระวี สัญจร 8,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย.-พ.ค.2564
006: ธ.กรุงไทย นางณิชาบูล จันนรา 6,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางปิยฉัตร จันทอิน 3,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมรัก เจนดี 6,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายวโรธัช นะทีสี 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางรัชนีกร จันทนป 3,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตนา หนูขาว 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายสุฤทธิ ์เวชวินิจ 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฉันทนา มีลักษณ์ 3,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติคม อัมพวา 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธิ์ 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลพฤกษ์ จ านงค์ผล 6,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย.-พ.ค.2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธิดา วิจารณบุตร 3,500.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายเลอพงศ์ จันทราวุธ 3,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายประกอบ ทองเส็ม 2,660.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน 1-20 พ.ย.63
006: ธ.กรุงไทย นายจักรกฤษณ์ แสงกุหลาบ 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ ธิการ 8,400.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ีค.-พ.ค.2564
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัติ คชานันท์ 2,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ ประทวนชัย 6,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร ชนะผล 3,500.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัญชลี ประโพธิทัง 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายกิติศักด์ิ เต็มตระกูล 12,000.00         ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ีค.-พ.ค.2564
006: ธ.กรุงไทย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา 6,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564



006: ธ.กรุงไทย นายยุทธพงษ์ พิสูจน์ 6,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา พันธุรู้์ดี 3,500.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวัลย์ พุม่สลิด 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายมานพ แก้วพิกุล 4,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร มงคลชัย 30,000.00         ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค.2563-พ.ค.2564
006: ธ.กรุงไทย นายทรงศักด์ิ กิตติธากรณ์ 6,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายทรัพย์สิน จงดี 3,800.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายวิทยา นาคศิริ 10,000.00         ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย.-พ.ค.2564
006: ธ.กรุงไทย นายภูมินพศ์ บุญบันดาร 6,000.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา จูบ้านไร่ 2,500.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ ชัยพรธนรัตน์ 12,000.00         ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย.-พ.ค.2564

270,360.00       ทส 1601.2/622

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววรัญญู ราษฎร์เจริญ 12,000.00         ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ีค.-เม.ย.2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิราวุธ บัวโรย 3,900.00           ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 2564

15,900.00        ทส 1601.2/622

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

โอนเงินวันที ่5 กรกฎาคม 2564

โอนเงินวันที ่2 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลเนตร ปรีชาเจริญศรี 805.00             ค่าอาหาร พ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายภูษิต พรหมมาณพ 2,618.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ภูษิต
006: ธ.กรุงไทย นายศิวกร พิภพไพศาล 1,382.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ภูษิต
006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 20,800.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัสสรา เนตรสว่าง 23,200.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 3,540.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 1,040.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวิทวัส เขียวบาง 1,760.10           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วิทวัส
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลยา สุขสวัสด์ิ 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วิทวัส
006: ธ.กรุงไทย นายปฐวี พุฒิไพโรจน์ 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วิทวัส
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญารัตน์ กล่ินสกุล 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วิทวัส
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนนิกานต์ อุดค าเทีย่ง 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วิทวัส
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ชนะบุญ 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วิทวัส
006: ธ.กรุงไทย นายยรรยง กางการ 270.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ยรรยง
006: ธ.กรุงไทย ว่าทีร้่อยเอกมานพ นามไพร 726.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ยรรยง
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เอี่ยมสุภา 740.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ยรรยง
006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ชูสกุล 856.00             ค่าโทรศัพท์ พ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายยง พรามบรรพต 30,040.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ีค.64/ยง
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย นิจกร 21,040.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ีค.64/ยง
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ โพธิท์อง 21,040.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ีค.64/ยง
006: ธ.กรุงไทย นายยง พรามบรรพต 7,440.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ีค.64/ยง
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย นิจกร 5,440.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ีค.64/ยง
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ โพธิท์อง 5,440.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ีค.64/ยง



006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 11,100.00         ค่าเบีย้เล้ียง พ.ค.64/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 9,600.00           ค่าเบีย้เล้ียง พ.ค.64/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ บุญเจียง 9,600.00           ค่าเบีย้เล้ียง พ.ค.64/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ สะอาดใจ 9,600.00           ค่าเบีย้เล้ียง พ.ค.64/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย  นายฐิตินันท์ พุทธา 9,600.00           ค่าเบีย้เล้ียง พ.ค.64/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตุชาติ 50,000.00         ใบยืมเลขที ่465/64 ลว.28 ม.ิย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทร์ธนาพร จันทกุล 11,880.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายทองสอน สุราวุธ 12,870.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย ใจยงค์ 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอมอร จันทรประทักษ์ 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญรัตร์ วงษ์บาท 12,375.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายพิชญะ ยั่งยืน 34,650.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายนธี คล้ายจันทร์ 14,355.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายนาวิน หอมสุวรรณ 11,880.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางอ าพร คิดเห็น 12,375.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระหนก 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุไร เค้าหอม 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายธนากร ศรีกุลวงศ์ 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานันท์ เมืองแสน 97,820.00         ใบยืมเลขที ่468/29 ลว. 29ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ ประสมสุข 308,400.00        ใบยิมเลขที ่466/29 ลว. 29 ม.ิย. 64

840,722.10       ทส 1601.2/625

โอนเงินวันที ่6 กรกฎาคม 2564



Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง 595.00             ค่าอาหาร ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล 12,382.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 245.00             ค่าอาหาร ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกฤษณ์พงศ์ ล่ิวพฤกษพันธ์ 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วิทวัส
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเบญจรงค์ ช้างสีสังข์ 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วิทวัส
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรัญญิก 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วิทวัส
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธรรมนูญ อัครพินท์ 34,650.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางมาลัย สายสินธ์ 12,375.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64

60,967.00        ทส 1601.2/625

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย นิจกร 80,000.00         ใบยืมเลขที ่472/64 ลว. 30 ม.ิย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ สวนผล 11,600.00         ค่าเบีย้เล้ียง เม.ย.64/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายชวกร จันต๊ะฟู 9,600.00           ค่าเบีย้เล้ียง พค.64/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรณี มณีโชติ 9,600.00           ค่าเบีย้เล้ียง พค.64/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ จุลรักษ์ 9,600.00           ค่าเบีย้เล้ียง พค.64/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิกาญจน์ มงคลรัตน์ 9,600.00           ค่าเบีย้เล้ียง พค.64/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ า 2,080.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิย.64/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 4,080.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิย.64/พลกฤษณ์

โอนเงินวันที ่5 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์ 2,080.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิย.64/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ์ หอมจันทร์ 2,080.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิย.64/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญสูง 2,080.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิย.64/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 2,080.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิย.64/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสุนิตา หงนิพนธ์ 245.00             ค่าอาหาร ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ นิ่มพิลา 3,473.93           ค่าไฟฟ้า เม.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลเนตร ปรีชาเจริญศรี 630.00             ค่าอาหาร ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ นัสบุสย์ 631.30             ค่าอินเตอร์เน็ต ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 695.50             ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค..64
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 113.31             ค่าโทรศัพท์ พค 64
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 318.00             ค่าน้ าประปร พค 64
006: ธ.กรุงไทย นายกมลชัย เรืองศรี 1,498.00           ค่าอินเตอร์เน็ต ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายกมลชัย เรืองศรี 721.72             ค่าน้ าประปา มิย 64
006: ธ.กรุงไทย นายสุรสิทธิ ์หงษ์ห้า 2,506.50           ค่าไฟฟ้า มิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล 69,000.00         ใบยืมเลขที ่474/64 ลว. 1 กค  64
006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ แย้มสะอาด 205,000.00        ใบยืมเลขที ่473/64 ลว. 1 กค  64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินภา กิติวงค์ 4,000.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ศิรินภา
006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 800.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ศิรินภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัค ศรีสวัสด์ิ 3,800.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ศิรินภา
006: ธ.กรุงไทย นางสุวิมล ถนอมเผ่า 1,840.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสุรีรัตน์ นรรัตน์ 100.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางวิรากานต์ สุทธิยุทธ์ 100.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวนันท์ โต่นวุธ 1,560.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน



006: ธ.กรุงไทย นางกัลยรัตน์ พานิช 1,640.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชรินทร์ เฉลยไข 2,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาพร เจินเทินบุญ 200.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรินทร์ วรรณกี้ 2,360.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสุพิชชา อินทคง 2,580.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัธญสรณ์ แป้นทอง 2,060.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภากร นิลเขียว 1,860.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน ราชการกิตติกุล 2,360.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชรีย์ สุดมี 1,840.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชนาถ กล้าหาญ 600.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีย์พร สวัสดี 2,680.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช้องมาศ เนืองอนันต์ 2,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางรัฐนันท์ สุขส าราญ 2,200.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางมณิศา แสนบุตร 2,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาฏยา เสือขาว 2,140.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา สุนทร 2,680.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวนา กันภัย 2,360.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิมล พรหมสุวรรณ 600.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชจรีย์ แจ่มเจ็ดร้ิว 2,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐินันท์ อินธิไชย 2,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา ดวงดาว 1,720.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายฝน ณ เชียงใหม่ 2,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา บุญเรียน 2,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิพา ดงแก้ว 2,160.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริวรรณ บุญเส็ง 820.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางนิษณา แสงค าคม 2,360.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ศิริ จิตต์ประวัติ 2,300.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสุมาลี ปัน้แตง 2,160.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภัทร กลมเกล้ียง 1,560.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร งามเจริญ 1,860.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาส มะค าไก่ 2,360.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปุญญปาล สัมฤทธิ์ 2,780.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิลาวัลย์ เฮียงก่อ 2,680.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ภูง่ามชื่น 1,840.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พานิจ 1,740.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายธนากร จิณะ 2,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนติลักษณ์  ดีอุดม 1,960.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมลฤดี สนธิวุฒิ 1,940.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน

517,993.26       ทส 1601.2/638

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิราวุธ บัวโรย 75,485.00         ใบยืมเลขที ่469/64 ลว. 30 ม.ิย. 64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ 875.00             ค่าอาหาร ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ 18,000.00         ค่าเบีย้ประชุม ม.ิย.64

โอนเงินวันที ่7 กรกฎาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายจันไท จิตรจักร 1,251.90           ค่าประกันภัย มิย 64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร แก้วบับพา 2,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจมาน แสงเพชร 1,440.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธนกร พลศักด์ิ 2,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพัชรี ทรัพย์เสถียร 2,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุพล ยะโสภณ 1,860.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ภาคิน

105,691.90       ทส 1601.2/638

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ ถัดสีทัย 2,871.95           คืนเงิน กสจ005  กรณีน าส่งเกิน
006: ธ.กรุงไทย นายประจวบ มณีฉาย 1,650.00           คืนเงิน กสจ005  กรณีน าส่งเกิน
006: ธ.กรุงไทย นายอดิศักด์ิ อ่ าศรี 893.91             คืนเงิน กสจ005  กรณีน าส่งเกิน
006: ธ.กรุงไทย นางภาณี ช่วยเนื่อง 1,428.00           คืนเงิน กสจ005  กรณีน าส่งเกิน
006: ธ.กรุงไทย เด็กหญิงสุธาสิณี ของกิ่ง 301.18             คืนเงิน กสจ005  กรณีน าส่งเกิน
006: ธ.กรุงไทย นายกล้าณรงค์ สิงห์สวัสด์ิ 95.40               คืนเงิน กสจ005  กรณีน าส่งเกิน
006: ธ.กรุงไทย นางอินปัน จุตตะโน 40.92               คืนเงิน กสจ005  กรณีน าส่งเกิน
006: ธ.กรุงไทย นายกุศล เพาะเจาะ 36.38               คืนเงิน กสจ005  กรณีน าส่งเกิน
006: ธ.กรุงไทย นายอัศวิน บุญผ่อง 350.10             คืนเงิน กสจ005  กรณีน าส่งเกิน

7,667.84          ทส 1601.2/640

โอนเงินวันที ่5 กรกฎาคม 2564

โอนเงินวันที ่7 กรกฎาคม 2564



Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายส ารวย รอดอุไร 745.50             คืนเงิน กสจ.005 น าส่งเกิน
745.50             ทส 1601.2/641

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย ประโยชน์ ก้านจันทร์ 26,730.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางอ าพร สิงห์เรือง 12,375.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุณรัตน์ มาลัย 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิตา ฝ้ายลุย 14,250.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64/ปรับ=100
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สอดศรี 12,474.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวป้อม เซ่ียงเจน 9,405.00           ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัตพร สายวรรณะ 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวรัตน์ มหันตมรรค 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นิรุช พงษ์พันเทา 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ์ 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญกมล เรืองศรี 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี วรเดช 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย ธวัชชัย ศรีวะรมย์ 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธมลวรรณ ทองช านาญ 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย ธนภูมิ จาตุรัส 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64

โอนเงินวันที ่6 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย จิรศักด์ิ ปริมมูลสุข 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าหวาน ค าหงษ์ 12,870.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิพงษ์ ศิริยา 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิรินยา ศรีประย่า 17,820.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายศิวกร ค าลือ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ มะซอ 13,860.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.รัชนีพร วิชาเงิน 17,820.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ปิยะนันท์ หนูพระอินทร์ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.สุญญตา บุญลอย 17,820.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายประเสริฐศักด์ิ พูลสาริกิจ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุรสิทธิ ์มณีทับ 17,820.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.นิรชา อบเชย 15,840.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ณิชชาอร วิริต 12,870.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.จุฬารักษ์ ไชยสิทธิ์ 17,820.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.กาญจนาพร ศรีหมอน 17,820.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.สุปรียา คุ้มสุข 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.นภาภรณ์ เผ่านาค 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ผกาวรรณ เทพสุขดี 11,880.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายทศพร ลักขณาศรี 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภรณ์ มาตุ้ม 17,820.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายทรงพล ชื่นกุศล 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษกร ปัสสาค า 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64



006: ธ.กรุงไทย นางสุพรรณ์ สุนทร 11,880.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางปานไพลิน จุลถาวร 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายศุภวิชญ์ แก้วอุบล 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุรวัชร พันธเสน 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.พัชรมัย สมมะลวน 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ชลดา กองอะรินทร์ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายปิยะ ปานศิริ 15,246.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายปรัชญา อินทมา 11,979.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ สมบูรณ์เหลือ 14,157.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.อุษา ภาคไพรศรี 11,434.50         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายพฤหัส อุไรเลิศ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางกรรณิกา เหมทานนท์ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลลักษณ์ พุม่พวง 11,880.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางฉวีรัตน์ จันทร์ทิม 11,434.50         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงธ์ อยู่เย็น 11,880.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ตาเป็ง 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย นาสิงห์คาร 8,910.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี บัวปลี 13,662.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวตีระณา ตาใส 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ปวีณา ค าคง 14,157.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ศรีสุดา อังคะค ามูล 17,127.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายอภิชาติ ชนาธิปกุล 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64



006: ธ.กรุงไทย นายภูริฉัตร พรชัยสิริกุล 15,840.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64

928,911.00       ทส 1601.2/645

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสุภาวดี อินทร์ตน 5,940.00           ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
004: ธ.กสิกรไทย นางมณฑา แป้นศิริ 10,890.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
004: ธ.กสิกรไทย นางสาวธัญชนก บุญฤทธิการ 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ ชิษณุพงศ์ สวัสดิมิลินท์ 18,810.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ เอกรัตน์ ค าพระยา 13,860.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนวรัตน์ คะณา 13,365.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฐนันท์ มณฑาทิพย์ 10,236.60         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทศมณฑ์ ขุ้ยด้วง 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอลิสา นามไพร 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวภัพปวีร์ เรืองโสภาสิทธิ์ 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบุญส่ง เพ็ญดา 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
004: ธ.กสิกรไทย นางรัมภา เฉลิมวงษ์วิจิตร์ 9,900.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายดรุณ เสนามี 9,900.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมยศ กีรติวุฒิกุล 29,700.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณธีพัฒน์ ฐิติภัทรภูวนนท์ 26,730.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ น.ส.สุภาพร ไชยสิงห์ 12,870.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64

โอนเงินวันที ่8 กรกฎาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายทองสุข พานทอง 26,267.35         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววงเดือน ด าสะดี 14,850.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมณฑล งามประเสริฐ 12,474.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางภัคจิรา นามแสน 9,900.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ น.ส.ชนากานต์ ฉินสุมากุล 13,563.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64

314,990.95       ทส 1601.2/645

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย เงินทดรองราชการกรมป่าไม้ 210,000.00        ทส 1601.2/179 ลว 1 กค 2564
210,000.00       ทส 1601.2/646

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนัจกร พิทยาพล 6,944.00           ตกเบิกค่าครองชีพ 
6,944.00          ทส 1601.2/646

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 7,120.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ประพันธ์
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 2,650.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ประพันธ์

โอนเงินวันที ่7 กรกฎาคม 2564

โอนเงินวันที ่7 กรกฎาคม 2564

โอนเงินวันที ่8 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ 2,040.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภรณ์ ส้มเกล้ียง 1,960.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายจตุรงค์ หมอโอสถ 4,680.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 400.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 300.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังวราร์ จันทกุล 300.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุสุมา ลมูลภักตร์ 300.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิราพร ห่อทอง 200.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ สงวนพันธุ์ 200.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี แทนคุณ 200.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมีนา อุปถัมภ์ 300.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นายกุนต์ พนาเวชกุล 300.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณ์ธิดา ควรร าพึง 200.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 600.00             ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 3,540.00           ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 1,340.00           ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย สิบต ารวจเอกหญิงณัฐชยา คมข า 2,960.00           ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ 1,020.00           ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ 1,640.00           ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอี่ยม 1,320.00           ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 1,340.00           ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา ยิ้มเฟือง 400.00             ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกุล 400.00             ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรี จิรเศรษฐดิลก 600.00             ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศันสนีย์ สหเต็มภูมิ 1,100.00           ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจา กะหะกะสิทธิ์ 100.00             ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ค ารอด 800.00             ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา สุริยะ 500.00             ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีรัตน์ บวรวิษฐา 820.00             ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 21,800.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 7,840.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ สีเขียว 19,270.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายอัฐวีร์ พิมพา 11,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายชัยพงษ์ มากเพชรศรี 11,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายฮาริพันธ์ เกตุชู 11,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 5,440.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายธีระยุทธิ ์สุวรรณใจดี 11,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ธีปานุเคราะห์ 5,440.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสนั่น 11,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรัพย์ 11,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายศิขรินทร์ งามละมัย 11,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 417.30             ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ รัตนโรจนากุล 1,112.75           ค่าโทรศัพท์ ม.ีค.64
006: ธ.กรุงไทย นายธีรวิทย์ โชติ 1,000.00           ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิปรียา เจริญชันษา 17,820.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ สังข์เงิน 17,820.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64



006: ธ.กรุงไทย นายสมบัติ ยัญนะ 17,820.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายชานนท์ ป้องวิเชียร 11,880.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายโสฬส เอี่ยมเหมือน 11,880.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจพร สร้อยบวบ 11,880.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายกมลชัย เรืองศรี 193.14             ค่าโทรศัพท์ พ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุรสิทธิ ์หงษ์ห้า 738.25             ค่าโทรศัพท์ พ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธิ ์นิ่มนวลฉวี 645.21             ค่าประกันภัยรถยนต์ ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬาวัลย์ พรหมสุวรรณ 2,000.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/จุฬาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิชุดา จ าเนียรพันธุ์ 300.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/จุฬาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโชติกา มั่นคง 400.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/จุฬาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวแก้วกานต์ กัญหา 500.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/จุฬาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐาพร จริยะปัญญา 67,680.00         ใบยืมเลขที ่477/64 ลว. 6 ก.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางเยาวเรศ อินต๊ะยา 10,890.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายประเทือง ตุ้ยล าปาง 10,890.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายสหัสพล พระสลัก 10,890.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายบรรหาร ชินสุขคีรี 10,890.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ชินสุขคีรี 10,890.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางจันเป็ง สารจุม 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายเกษม ใหม่กัน 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายทวน ตาแสงวงษ์ 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายทอน ค าปวน 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายอุ่นเรือน แก้วค า 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายเป็ง นันตา 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64



006: ธ.กรุงไทย นายสมิง วันดี 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายสมาน ปัญญาไว 11,880.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางอรทัย น้ าวน 11,385.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย สว่างธรรมคีรี 11,385.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสมใจ บุญศรี 11,385.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงไกร เสือบัญชา 10,890.00         ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุพรรณ สิงขรอภิบาล 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ณิชกานต์ หิรัญอุดมโชค 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัศพร อนุรักษ์มาลัยกุล 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุนทร วาทา 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายออนศรี ธนะบุญ 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายกัลปนา ฟูเชื้อ 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายแก้ว แก้วโชน 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายยนต์ แดงซิว 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายพุทธ แก้วโชน 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายค ามา จันทราวงค์ 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายนัทธพงศ์ ค าพิละ 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายวีระ วาทา 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
006: ธ.กรุงไทย นายป้อ ฟูเชื้อ 9,108.00           ค่าจ้างเหมา ม.ิย.64

638,801.65       ทส 1601.2/648

โอนเงินวันที ่12 กรกฎาคม 2564



Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 245.00             ค่าอาหารประชุม ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 350.00             ค่าอาหารประชุม ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 245.00             ค่าอาหารประชุม ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพินิจศักด์ิ กล่ินมาลา 4,580.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/บัณฑิต
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนิศานาถ เศรษฐบุตร 2,900.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/บัณฑิต
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวภัทรศยา สมจัย 4,160.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/บัณฑิต
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายระเด่น แสงดารา 5,080.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/บัณฑิต
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุชาดา เกษรเกิด 400.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทวิวรรณ ค าหล่อ 300.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกัญญณัฎฐ์ ศิริมาจันทร์ 100.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุชล จูห้อง 300.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สุชาดา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 1,100.00           ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/อมรรัตน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 200.00             ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/อมรรัตน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางจรรยา โภคะ 100.00             ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวดิศจี ไศลเพชร์ 300.00             ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 1,600.00           ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 720.00             ค่าล่วงเวลา พ.ค.64/ณัฐชยา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปรีดา พูลเอียด 11,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ชาญชัย
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล 9,880.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสามารถ อธิธนจินดา 14,355.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอนันต์ชัย ทับทิม 359,000.00        ใบยืมเลขที ่475/64 ลว. 5 ก.ค.64



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง 490.00             ค่าอาหาร ม.ิย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 385.00             ค่าอาหาร ม.ิย.64
011: ธ.ทหารไทย นางเบญจวรรณ คงรวย 900.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/จุฬาวัลย์

419,370.00       ทส 1601.2/648

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตต์ิ ทรายมูล 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์นิรันทร์ มีครัว 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายศิริชัย สีเขียว 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายอรรถพล โทมัด 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายมนต์ชัย นันตาวงค์ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายโกมินทร์ พระวงษ์วัน 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายทัศนัย เมืองมา 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงษ์ วิเคียน 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งอรุณ ชัยยะ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวัฒน์ คนกวน 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอภิญญา ชายเรือน 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ ไชยวุฒิ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายณภัทร ค าภิโลชัย 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายธนภูมิ ฟองสมุทร 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายเจรนัย บุญทอง 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา

โอนเงินวันที ่9 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายอิศราเวช ยะชะระ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ถนอมชาติ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายอัมรินทร์ อินมะโน 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แข็งขัน 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายรณชัย โนพิชัย 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายศุภกร พิสกุล 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายบิล เมืองเงิน 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายสุขเกษม นันภิวงค์ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายจีระศักด์ิ ตาค า 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายประเทือง พรมเกษา 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายอนุพล ยศโม่ง 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายรักไทย คะนานิน 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายวิทูร จักรแก้ว 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายสกุลชัย เตจ๊ะ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายสุภาพ จันอูน 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายวีระวุธ ธิอินทร์ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายราชัน สุวรรณ์อิน 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ หนูชูแก้ว 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายจิรวัฒน์ คุ้มดี 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายพยง ทองพาน 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายไพสิฐ ค าหม่อม 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาวดี สมสีดา 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฉัตรนารี ทองเรืองวงค์ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา



006: ธ.กรุงไทย นายไพรวัลย์ เสียงใส 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายบุญฤทธิ ์ก าลังว่อง 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐการณ์ เมืองราช 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิติรัตน์ คางดวง 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/ภัสสรา
006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธิ ์ศรีจินดา 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายจรูญ บุญสม 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายอาซอ มาเยอะ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายภูมินันท์ บุญเรือง 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายสรศักด์ิ เกษมสุขเจริญกุล 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ โยรภัตร 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายสมยศ พนาสุขสันติ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายอานนท์ แพแนะ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายนพพร ใจต๊ะ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายเกียรติชัย เจริญวงศ์ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายไกรฤกษ์ ซาวสัก 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายวทัญญู สมีพันธ์ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายนพนัย ทองชัย 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา เมายานะ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายวงศธร หมั่นดี 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎาพงษ์ เวฬุวนารักษ์ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายจักรี ต๊ะนะสา 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายเอราวรรณ แดนนารินทร์ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายภานุวัฒน์ จันต๊ะ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ



006: ธ.กรุงไทย นายทศพล ยะเปีย้ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย ว่าที ่ร.ต.วัฒนา พลอยกัลยา 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ศักด์ิ ธรรมสอน 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศาสตร์ ค าตา 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล แก้วหนัก 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายชุติพนธ์ ค าตา 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวภัสร์ มั่งค่ัง 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐสิทธิ ์ยะป้อม 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายวันตรี ไพรชื่นสกุล 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายพฤษภา ฟองสมุทร 4,500.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายบัณทิต คณาพงศ์พันธ์ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร วังพาล 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายสาธิต โยธาค า 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐชยา เด่นเจิดจ้า 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัฒน์ แปงใจ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายดนุพล ภัทรวรรธ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายเอกพงษ์ เผ่าแก้ว 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์ศักด์ิ นันตา 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายอนุรักษ์ ขัตธิ 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ จันต๊ะคาด 9,000.00           ค่าตอบแทนพนักงาน ม.ิย.64/วิชาญ
006: ธ.กรุงไทย นายแสวง บุญขาว 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายภานุวัฒน์ โคตา 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณนิสา มีฤทธิ์ 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/วีรวัฒน์



006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุวรรณโส 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ ระถี 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายบุญยง จันทรา 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไกรยวรรณ์ ขันโมคา 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ โพธิสว่าง 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล แก้วสาย 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/สักรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิพงษ์ จ าปาอูป 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/สักรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโยทะกา สุริยา 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/สักรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพันธ์ สุริยา 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/สักรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายชัชวาลย์ วงศ์ศิลป์ 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/สักรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรพีพร ปัญญารักษา 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/สักรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายธาราทร นิพันธกุศล 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/สักรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา แก้ววงศ์นิล 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/สักรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายมะรุสนี หะเล๊าะ 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/ศุภชัย
006: ธ.กรุงไทย นายอานุภาพ แพกุญชร 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/ศุภชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิโชค ไชยบุตร 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/ศุภชัย
006: ธ.กรุงไทย นายยศศักด์ิ หลีดี 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/ศุภชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลญ์ณัฐ จันท ามา 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ติสันโต 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/สักรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธชาติ รุยไกรรัตน์ 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/ศุภชัย
006: ธ.กรุงไทย นายศาตราวุฒิ ค านึงผล 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนุสรา พรเพ็ง 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายกษิดิศ จันทร์ประเสริฐ 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/สักรินทร์



006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ รอดเกล้ียง 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/ศุภชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสุภรอน หะเล๊าะ 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/ศุภชัย
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษกร สุขรักษา 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ิย.64/ศุภชัย

985,500.00       ทส 1601.2/652

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
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DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ภูววิมล 2,184.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ ประดับศรี 1,700.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 1,878.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ ประดับศรี 1,724.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายประสงค์ ช านาญ 4,038.00           ค่าเบีย้เล้ียง พ.ค.64/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายพีรวุฒิ ต้ังเกื้อมิตร 3,908.00           ค่าเบีย้เล้ียง พ.ค.64/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพล พนารินทร์ 3,894.00           ค่าเบีย้เล้ียง พ.ค.64/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ ประดับศรี 3,874.00           ค่าเบีย้เล้ียง พ.ค.64/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายประสงค์ ช านาญ 5,080.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพล พนารินทร์ 4,934.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 1,540.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ เจริญจิต 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจีรา วงศ์มูล 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชญ์ธนัน ชูราศรี 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 270.00             ค่าเบีย้เล้ียง เม.ย.64
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006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 4,680.00           ค่าเบีย้เล้ียง เม.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 1,740.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ีค.64
006: ธ.กรุงไทย สิบต ารวจเอกหญิงณัฐชยา คมข า 2,085.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ค ารอด 1,203.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีรัตน์ บวรวิษฐา 1,247.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร 1,300.00           ค่าล่วงเวลา เมย.64/เฉลิมเกียรติ
006: ธ.กรุงไทย นายนิทัสน์ คล้ายแย้ม 900.00             ค่าล่วงเวลา เมย.64/เฉลิมเกียรติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสด์ิ 2,160.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง 1,760.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิกร คุ้มเจริญ 2,100.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วุฒิกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรกมล มีสุข 2,100.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วุฒิกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ปิน่เนียม 1,560.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 400.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 1,760.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 940.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 1,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภาภัช เจ๊กแป้น 1,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานุช กิจสิทธิโชค 1,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย ว่าทีร่.ต.หญิงพรพิมล แก่นโท 1,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐกฤตา ธนัญกิจกุล 1,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารัตน์ นุ้ยฉิม 1,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอรินทร์ บุญศรี 1,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 6,300.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา



006: ธ.กรุงไทย นางอินทิรา รัตนวงศา 3,420.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอื้อใจรัช ทองดอนโพธิ์ 2,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล 3,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 600.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวรรณกร จูมปา 4,700.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายณัชพล เลิศกุลทานนท์ 400.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตากาญจน์ ด้วงด า 4,100.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินทร สร้อยแก้ว 1,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษรา กองจินดา 3,840.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรกมล ราชิวงค์ 5,700.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายชนายุส ฟักสงสกุล 6,300.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร 420.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก อินทา 600.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิศัลย์ ยวงใย 4,100.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิตยา โพธิเ์งิน 400.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายประทีป สุนทรกิจ 4,080.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายชาคริต แนวโสภา 1,440.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายธนานันต์ พุฒนวล 5,280.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิสิฐ เทียนแก้ว 2,480.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ดรแก้วริมขวา 600.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางวันดี บ ารุงถิ่น 3,220.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายรัชภัฏ กุลวงษ์ 3,680.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา ชาญภัทรฤทธิ์ 2,020.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/วิสุตรา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิรุฬ หล้ามาชน 4,400.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี สีทาดี 4,400.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายเมทนี สีมันตร 1,700.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/เมทนี
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ จีระบุตร 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/เมทนี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดุษฎี เริงหรินทร์ 2,940.00           ค่าล่วงเวลา มิย.64/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธุ์ 840.00             ค่าล่วงเวลา มิย.64/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 2,100.00           ค่าล่วงเวลา มิย.64/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยวรรณ วังอนานนท์ 420.00             ค่าล่วงเวลา มิย.64/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายอิทธิ โคตรอาษา 420.00             ค่าล่วงเวลา มิย.64/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาครรัตน์ เพชรน้อย 3,360.00           ค่าล่วงเวลา มิย.64/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวปรียา เชื่องพิทักษ์ 2,940.00           ค่าล่วงเวลา มิย.64/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขนิษฐา พิมพ์หนู 420.00             ค่าล่วงเวลา มิย.64/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางมณีพร นุตวงษ์ 2,520.00           ค่าล่วงเวลา มิย.64/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัชพร ใจชื้น 2,520.00           ค่าล่วงเวลา มิย.64/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนุช ใจชื้น 3,360.00           ค่าล่วงเวลา มิย.64/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 1,260.00           ค่าล่วงเวลา มิย.64/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริลักษณา สมเพชร 631.25             ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค.64

175,430.25       ทส 1601.2/653

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปฐมพงษ์ สินโพธิ์ 1,690.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ปฐมพงษ์

โอนเงินวันที ่13 กรกฎาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปฐมพงษ์ สินโพธิ์ 4,740.00           ค่าเบีย้เล้ียง พ.ค.64/ปฐมพงษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปฐมพงษ์ สินโพธิ์ 5,856.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/ปฐมพงษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุอธิญา ทองเกล้ียง 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วารินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรัญญิก 240.00             ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/วารินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรรเฉลิม มีนาม 900.00             ค่าล่วงเวลา เมย.64/เฉลิมเกียรติ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 1,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกิตติทัศน์ สุริยา 1,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณภัทร์ ดลเสถียร 420.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวจิราภรณ์ เพิม่ศิริวาณิชย์ 840.00             ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวชนันเนตร์ ภูแผ่นนา 1,260.00           ค่าล่วงเวลา ม.ิย.64/สพินนา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ 5,800.00           ค่าเบีย้เล้ียง ม.ิย.64/เบญจรัตน์

24,506.00        ทส 1601.2/653


