
Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายวิชาญ ขันธ์แก้ว 104,840.00        ใบยืมเลขที่ 479/64 ลว. 7 ก.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค์ เหล่าสูงเนนิ 92,400.00         ใบยืมเลขที่ 481/64 ลว. 7 ก.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเครือมาศ สุขพลอย 62,040.00         ใบยืมเลขที่ 478/64 ลว. 7 ก.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชัยเวียง 75,840.00         ใบยืมเลขที่ 482/64 ลว. 7 ก.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายธีรพงษ์ หทัยแสนสุขสม 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางรุ่งทิวา สีจ๊ะแปง 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ศิรินนัท์ วาทา 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายผัด กันทะวงษ์ 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.วันดา นาต๊ะ 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางผัด ตาแสงวงษ์ 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ค าด า 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายพิน ใจสา 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายอินหวัน แก้วโชน 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสุเทพ โก่งมณี 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.จุฑามาศ อ่อนสมสอด 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางรวิภา ปกุเปยีง 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางจิตรลดา เกื้อชู 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายเจนวิทย์ ใจแพร่ 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ไอรดา นาละต๊ะ 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.วราลี ศรีเกื้อ 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
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006: ธ.กรุงไทย น.ส.บณุยาพร แก้วถึง 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรชัย สมเที่ยง 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายจิรวัฒน ์ยิ่งดี 12,919.50         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวิทย์ ธิการ 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางปริศรา ท้องฟ้าคุณากร 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางนงคราญ โก่งมณี 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายธิติ จรัสพงไพร 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ สิงขรอภบิาล 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.เพียงทิพย์ หนทูัด 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย นุม่นวล 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.พวงแก้ว โมบณัดิษฐ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.พรรณิการ์ แดงซิว 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64

655,236.50       ทส 1601.2/654

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวบงัอร อินทอง 12,870.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
12,870.00        ทส 1601.2/654

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref
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006: ธ.กรุงไทย นายประจักษ์ สุวรรณเดช 56,200.00         ใบยืมเลขที่ 484/64 ลว. 1 ก.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภสัสรา เนตรสว่าง 25,800.00         ใบยืมเลขที่ 483/64 ลว. 1 ก.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นภิา ระเริง 5,855.04           ค่าประกันภยัรถยนต์ ก.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 3,875.00           ค่าอาหาร มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัญญานชุ ตะวัน 17,820.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิชามัย เกตุทอง 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังสนา ศิริดล 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.รัชฎาภรณ์ วงศ์เมือง 12,375.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.วนดิา แก่นเฟื่อง 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ธนนัฉัตร มาเพิ่ม 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.กาญจนา อิ่นแก้ว 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.นภาลัย ใหม่กัน 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายศตายุ วัฒนาธีระกิจ 9,405.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายอ าพล ทานะ 9,405.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายประดับ นาละต๊ะ 9,405.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสิงหโ์ต นนัใจวงษ์ 9,405.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสะค๊ึ ชินสุขคีรี 9,405.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสหรักใหญ่ ทาแดง 9,405.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายธนติ มาเพิ่ม 9,405.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.พัชรีย์ ชุมพล 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ แสงน้ ารัก 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสุระชัย มาเยอะ 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางสุพิชชา ฐนยีธีรวงษ์ 17,820.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64



006: ธ.กรุงไทย น.ส.ศุภลักษณ์ แก้วกังวาล 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายนพเก้า ศรีทรง 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย กล่ินชื่น 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสุดใจ สุขเกษม 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ จั่นประดับ 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายเกษม มาลามณีรัตน์ 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภากร ธนาธิปหรัิญ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายปญัญา สุริโย 3,360.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/ธนาธิป
006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 1,600.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน จันทร์แรม 2,200.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/คมสัน
006: ธ.กรุงไทย นางชนญัชิดา นุม่หอม 6,380.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/คมสัน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพร้ิงเพลา คงงาม 2,280.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/พร้ิงเพรา
006: ธ.กรุงไทย นายกันตธีร์ ศิริปิน่ 1,200.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/พร้ิงเพรา
006: ธ.กรุงไทย นางเกศกนก จงสุขสันติกุล 1,200.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/พร้ิงเพรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัดชา ช้างร้าย 2,040.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/พร้ิงเพรา
006: ธ.กรุงไทย สิบเอกหญิง ชิดชนก ไชยชิต 420.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/พร้ิงเพรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภิาภรณ์ ดาโน 1,020.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/พร้ิงเพรา
006: ธ.กรุงไทย นางก าไร ประมาณ 5,260.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นายปณัณวิชญ์ ภริูรักษ์พิติกร 4,660.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภญิญารัตน ์ชยาภรณ์ 3,820.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นางธัญรัศม์ สุทธิพัฒนารัตน์ 5,880.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐา ระวิโรจน์ 4,220.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย ว่าที่ร้อยตรีภวูเรศ มณฑลเพชร 3,600.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ราเมศร์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพลอยฉัตร รักษาพล 3,800.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนบูรรพ์ 4,000.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ สืบศรี 3,600.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติภรณ์ สุวรรณพงษ์ 3,800.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายจิระศักด์ิ ชูความดี 7,630.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน ์แสงกระจ่าง 6,141.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายอนชุา กันเมือง 4,720.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/อนชุา
006: ธ.กรุงไทย นายประสงค์ ช านาญ 3,002.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/อนชุา
006: ธ.กรุงไทย นายพีรวุฒิ ต้ังเกื้อมิตร 2,868.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/อนชุา
006: ธ.กรุงไทย น.ส.วราภรณ์ จ าปา 5,690.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพ์สี 2,440.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย ว่าที่ รต.ประทีป เจิมสม 11,880.00         ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุธรรม เพชรนลิ 31,970.00         ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายจักริน ขาวประเสริฐ 31,016.00         ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64

560,427.04       ทส 1601.2/675

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพิชิต ศรีส าอางค์ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิชัย ภมูิพัฒนพงศ์ 32,175.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนราธิป เมฆสุวรรณ 8,840.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/ธนาธิป
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอมรรัตน ์สะสีสังข์ 3,190.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/อมรรัตน์
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนยี์ พจนะลาวัณย์ 1,200.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/พร้ิงเพรา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิเชียร หนเูมียน 1,860.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/พร้ิงเพรา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 5,880.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ก าไร
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพีรณัฐ ชัยณรงค์ 5,260.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ก าไร
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภรัิฐ สุขพูน 4,000.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ราเมศร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววัลภา วุฒิฑา 3,000.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ราเมศร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาตรี ศรียาภยั 3,800.00           ค่าล่วงเวลา มิ.ย.64/ราเมศร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมบรูณ์ ธีรบณัฑิตกุล 8,237.40           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายงามเอก อินทรมณี 2,670.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/วราภรณ์

94,962.40        ทส 1601.2/675

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายมงคลฉัตร มากมี 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ฤดีกาจน ์ต๊ะอ้าย 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ศิรินนัท์ จันหว้ย 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.กมลจันทร์ แสงหล้า 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ต่านอ้ย 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางถนอมจิตร พิพัฒนศ์าสตร์ 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.วรินยุพา มาหย่อม 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ เทพา 12,375.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสันติ เกตุวิริยะกุล 12,375.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64

โอนเงินวันที่ 13 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย น.ส.สุมนวดี ชาญช่างทหาร 12,375.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางกัญญา มาเพิ่ม 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย สุกใส 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายพนา เขม้นเขตการ 10,395.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสนธยา ทาวงษ์ 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ชลธิชา คนมาก 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายปวเรศ น้ าใจ 12,870.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางสมฤทัย ณ นคร 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายถิรวัฒน ์ราตรี 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา สุขส าราญ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายชิดชัย สมประสงค์ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาริยา บญุตาโลก 11,880.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลลดา ปญุสิริ 11,880.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายอาคม ตุลา 11,880.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายภทัรภณ คงไทย 11,880.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎฐา สุวรรณประทีป 11,880.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางมลฑา ไชยวร 11,880.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี มังคลาด 19,800.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏญิญา มัน่หมาย 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสมร เอี่ยมเล็ก 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายอรุณ สว่างชื้น 8,910.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายปญัญา โจระสา 11,880.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฉันทนา คงขาว 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64



006: ธ.กรุงไทย นายทศพร ชนมากุรทรัพย์ 10,890.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางขนษิฐา อ้ายจุ้ม 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายพิทยา ต๊ะสุ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายอุดร หว้ยผัด 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด สุยะตุ่น 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายนราเศรษฐ์ พิมมี 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางหนึง่ฤทัย เกตุวิริยะกุล 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายจรูญ บญุศรี 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายธนะชัย ปกุเปยีง 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายคงเดช ราชกาวี 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายโยธิน กัณทะวงษ์ 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายภานวุัฒน ์เปีย้ปา 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายเสนอ บวัชุ่ม 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.สุธาชิน ีสายชาลี 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย น.ส.รุ่งทิวา ปญัญา 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางบวัผัด แดงซิว 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางสีนวน ใหม่กัน 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นางแสงจัน ต๊ิสา 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ธนะบญุ 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายอุเทน อินต๊ะยา 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสมมิตร สะการะคีรี 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายนราวุฒิ มีเงิน 9,108.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิรัตน ์จันทร์เจริญ 1,803.50           ค่าไฟฟ้า มิ.ย.64



006: ธ.กรุงไทย นายกมลชัย เรืองศรี 2,278.50           ค่าไฟฟ้า มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ชูสกุล 3,685.25           ค่าไฟฟ้า มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิรัตน ์จันทร์เจริญ 203.30              ค่าน้ าประปา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 1,500.00           ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ค.64/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานชิ 1,200.00           ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ค.64/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวลักษณ์ พังงา 1,200.00           ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ค.64/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 3,210.00           ค่าเบีย้เล้ียง มี.ค.64/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ สีเขียว 2,320.00           ค่าเบีย้เล้ียง มี.ค.64/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 1,740.00           ค่าเบีย้เล้ียง มี.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ นสับสุย์ 631.30              ค่าอินเตอร์เนต็ ก.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ จ าปา 12,660.00         ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพ์สี 4,520.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนพินธ์ พวงนลิ 4,660.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายภษูิต หรัิญพฤกษ์ 10,400.00         ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/ภษูิต
006: ธ.กรุงไทย ว่าที่ร้อยตรี ณภทัร สุขเม่า 4,400.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/ภษูิต
006: ธ.กรุงไทย นางนติยา สุขวัฒนน์จิกูล 4,400.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/ภษูิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร คงชาญแพทย์ 4,400.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/ภษูิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจรัสพร วงค์เสนา 4,400.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/ภษูิต
006: ธ.กรุงไทย นายนนัทนา บณุยานนัต์ 500.00              ค่าพาหนะ มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายนนัทนา บณุยานนัต์ 10,280.00         ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอี่ยม 2,675.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/นนทภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ 2,255.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/นนทภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกุล 2,237.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/นนทภรณ์



006: ธ.กรุงไทย ว่าที่ร้อยตรี อภเิดช มณีฉาย 2,311.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/นนทภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายหงษ์พิจารณ์ บวัไข 1,780.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/สุวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 2,660.00           ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นายภควัต โพธิ์นาค 1,740.00           ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภสักร ธนเกษมสกุล 2,380.00           ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุกร ประดิษฐ์เขียน 1,620.00           ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 1,320.00           ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 500.00              ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจ้ง 400.00              ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกตนสิ์รี สุวรรณนอ้ย 2,060.00           ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒนว์ิทยา 900.00              ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา มัน่เหมาะ 1,640.00           ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสยุมพร ปญัญา 920.00              ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรับพร อุไรกุล 1,740.00           ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณรัตน ์คล้ายนลิ 400.00              ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรกานต์ บญุอนนัท์ 2,260.00           ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 820.00              ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นใหผ้ล 1,540.00           ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นายภทัรชัย กล่ านอ้ย 920.00              ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงค์ เทียนชัย 920.00              ค่าล่วงเวลา เม.ย.64/กิตตพร
006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเกื้อ 2,670.42           ค่าไฟฟ้า ก.พ.- พ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธิ์ 1,000.00           ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ม.ิย.64

769,995.27       ทส 1601.2/676



Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณเพ็ญ สุขสมอรรถ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
011: ธ.ทหารไทย สิบโทภชุพงศ์ พ่อค้า 12,870.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย. 64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจมาศ แย้มบญุทับ 9,900.00           ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายงามเอก อินทรมณี 4,750.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/วราภรณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายหาญณรงค์ พิมพ์สวัสด์ิ 4,400.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/ภษูิต
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพิชชาพร นพวงศ์ 4,400.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/ภษูิต
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 2,245.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/นนทภรณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ 1,050.00           ค่าอาหาร มิ.ย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 4,660.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/สุวรรณ

59,125.00        ทส 1601.2/676

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา เหมืองทอง 4,000.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายราชัน ศรีวงษ์ 3,100.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์ศักด์ิ เที่ยงธรรม 13,000.00         ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 2,670.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรณี พวงสุนทร 25,000.00         ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า

โอนเงินวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

โอนเงินวันที่ 13 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 5,420.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชญ์สิตา ฐิตะเลิศวงศ์ 1,600.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายประจักษ์ สุวรรณเดช 2,671.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอื้อใจรัช ทองดอนโพธิ์ 18,151.75         ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ทองรักษ์ 5,340.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายกมลชัย เรืองศรี 10,920.00         ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรินทร์ วรรณกี้ 2,800.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายธนกาญจน ์ศรีสมบรูณ์ 19,700.00         ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายวชิร จ่ายพงษ์ 14,400.00         ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทร์เพ็ญ เกษตรสินธ์ 2,671.75           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐภมูิ อมรโชติ 11,610.00         ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายสุรสิทธิ์ หงษ์หา้ 8,920.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ พลวิเศษ 10,800.00         ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายบญุรัตน ์ช่วยจะโปะ 1,530.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายอุดร  ทองศิริกุล 8,000.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการบ านาญ

172,304.50       ทส 1601.2/677

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

011: ธ.ทหารไทย นางเบญจวรรณ คงรวย 30,000.00         ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางส าอาง หมอกขุนทด 22,800.00         ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร 2,750.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า

โอนเงินวันที่ 15 กรกฎาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์ 4,800.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาคริต นาควิเชียร 4,800.00           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพรภนินัท์ สกุลธาร 14,670.00         ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพัชรินทร์ บญุราศรี 2,671.75           ค่าศึกษาบตุรข้าราชการและลูกจ้างประจ า

82,491.75        ทส 1601.2/677

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย น.ส.มาลิณี โพธิ์กระเจน 6,690.00           ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการละลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย น.ส.มาลิณี โพธิ์กระเจน 1,540.00           ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการละลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน  ราชการกิตติกุล 950.00              ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการละลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายสุเมธ  ธรรมนยิม 32,754.84         ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการละลูกจ้างประจ า
006: ธ.กรุงไทย นายบณัฑิต  สนทิประชากร 810.00              ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ
006: ธ.กรุงไทย นายวีระวัฒน ์ ฉินทกานนัท์ 7,175.00           ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ  งามงอน 14,300.00         ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ

64,219.84        ทส 1601.2/678

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ น.ส.อมรรัตน ์สะสีสังข์ 1,725.00           ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการละลูกจ้างประจ า
004: ธ.กสิกรไทย นายกิติภมูิสมชาด  มัทธุจัด 710.00              ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ

โอนเงินวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

โอนเงินวันที่ 15 กรกฎาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางนฤมล ภานนุ าภา 1,427.00           ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ
3,862.00          ทส 1601.2/678

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายมารยาท ทับเที่ยง 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน เม.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางวรพรรณ หมิพานต์ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายประพัฒน ์ถาวรประภาสวัสด์ิ 3,700.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางกฤษณา จตุรสุขสกุล 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปยิาจารประเสริฐ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายสยาม ช้างเนยีม 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐกิตต์ิ ฉันทรัตนาคินทร์ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายสุมน น าพูลสุขสันต์ิ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน เม.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายวีระพงษ์ ทองงอก 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายบญุสุธีย์ จีระวงค์พานชิ 5,500.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางหทัยภทัร กันอุไร 3,200.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 3,200.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายพีรพงศ์ ปจัฉิมศิริ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายเมทน ีสีมันตร 5,500.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏมิาพร ผ่องสุขสวัสด์ิ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียรศักด์ิ เพชรดี 5,620.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564

โอนเงินวันที่ 13 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ทองรักษ์ 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายดนยั นลิคูหา 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน เม.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิติมา สุวรรณภกัดี 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ทองจันทร์แก้ว 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ภวูวิมล 5,800.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริรัตน ์พัฒนสุพงษ์ 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอี่ยม 2,200.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายศุภกิจ จันทร์กล่ัน 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายสมฤทธิ์ แก่นเค่ียม 2,100.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางจิณณพัต แก้วเขื่อนขันธ์ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางกาญจนา สงวนศิริธรรม 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายพีรพัฒน ์ธรรมประเสริฐ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน ์อินทร์เหล่าใหญ่ 5,500.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์ศักด์ิ เที่ยงธรรม 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายบญุเกื้อ เจี้ยมดี 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายเอกธัช วรนธิิภคั 4,700.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานนัท์ เมืองแสน 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายอภวิัฒน ์เอื้ออารีเลิศ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมฤดี แซ่ล่ิม 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางบปุผาทิพย์ โชติพินจิ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย ว่าที่ร้อยเอกมานพ นามไพร 10,000.00         ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค.-มิ.ย.2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานนัท์ ดิฐษา 3,200.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายจักรกฤษณ์ พละกลาง 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภร ปะละมะ 3,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสุจิตรา อ่อนหวาน 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายโกวิท คงมี 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายขวัญชัย ยอดเมือง 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ เหล่าตระกูล 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 4,170.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน ์เกตุดี 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค์ เพชรดี 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายนรัินดร โพธิ์กระจ่าง 20,000.00         ค่าเช่าบา้น เดือน ก.พ.-มิ.ย.2564
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรรษา เวชกุล 3,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายชัยรัตน ์แสงปาน 4,500.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายสราวุฒิ บญุเกื้อ 5,600.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตุชาติ 8,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค.-มิ.ย.2564
006: ธ.กรุงไทย นายวัฒนะ สารรัตน์ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภสักร ธนเกษมสกุล 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางพัชราภา พรมนลิ 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายปรมัตถ์ วิมุตติพงศ์ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ภทูอง 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน ์เล้าสกุล 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชัยเวียง 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภญิญารัตน ์ชยาภรณ์ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564



006: ธ.กรุงไทย นายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนชุ แซ่เจี่ย 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบวัหลัน ขันทะลี 16,000.00         ค่าเช่าบา้น เดือน มี.ค.-มิ.ย.2564
006: ธ.กรุงไทย ว่าที่ร้อยตรีวรัท ตุลยธ ารง 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางพวงพรรณ หวังโพล้ง 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนชุรีย์ สุดมี 2,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประมีนา จันทรัตน์ 3,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภิา บตุรดี 3,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายศิโรเวฐน ์เกล้ียงเกิด 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ 3,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฐิินนัท์ แสนอินอ านาจ 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ นนทภา 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายโสฬัสว์ หวังการ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายชัยนรุิจน ์มะลิวัลย์ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร ชนะผล 3,500.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางจีรณา จันทบลูย์ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายเสนห่ ์แสนมูล 13,500.00         ค่าเช่าบา้น เดือน เม.ย.-มิ.ย.2564
006: ธ.กรุงไทย นายฐิติ ตระกูลเลิศรัตน์ 3,500.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย เกื้อทอง 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน ์อนนัตสุข 4,500.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564



006: ธ.กรุงไทย นายอัครชัย เสรีลัดดานนท์ 4,500.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐรุจา แคลนกระโทก 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนติยา แทนผักแว่น 3,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายนเรศน ์อุสมา 3,500.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุกร ประดิษฐ์เขียน 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ สืบศรี 3,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายปองภพ ตุลยนษิก์ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรีดา คงทองศรี 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายสหรัฐ ศิริวรรณ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายดุสิต กมลพาณิชย์ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน ์แสงเลข 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายนกุูล อุ่นใจจีนต์ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ พรมบรีุ 30,000.00         ค่าเช่าบา้น เดือน ม.ค.-มิ.ย.2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 3,100.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญชุชากาญจณ์ แก้วขาว 12,000.00         ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค.-มิ.ย.2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภรินทร์ บญุโพธิ์ 19,064.00         ค่าเช่าบา้น เดือน 21 ธ.ค.2563-มิ.ย.2564
006: ธ.กรุงไทย นายวิศวัฒน ์เวชวินจิ 16,064.00         ค่าเช่าบา้น เดือน 21 ธ.ค.2563-พ.ค.2564
006: ธ.กรุงไทย นายชากรี รอดไฝ 20,000.00         ค่าเช่าบา้น เดือน มี.ค.-มิ.ย.2564
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ ท้าวทอง 3,500.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ 4,500.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิน แก้วบวัเงิน 3,800.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564



006: ธ.กรุงไทย นายจิรพงษ์ เอกวานชิ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายไพฑูรย์ บญุสุขวีระวัฒน์ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายวิระชัย แบขุนทด 4,500.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายจุมพล ช่างอินทร์ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
006: ธ.กรุงไทย นายมานสั มัน่คง 5,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564

654,018.00       ทส 1601.2/679

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนดัสม นกุูล 5,600.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพัชรินทร์ บญุราศรี 3,700.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประยุทธ เส้ียวยิ้ม 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศิรเทพ สุจรรยา 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพันธ์กุล 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรัณธร สุขวัฒนน์จิกูล 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิจารณ์ เสนสกุล 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าที่ร้อยตรีนพดล เกษจันทร์ 4,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมลธุดา สุทธิพงศ์ 8,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน พ.ค.-มิ.ย.2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพัชรา ลิมปนานวุัฒน์ 6,000.00           ค่าเช่าบา้น เดือน มิ.ย. 2564

โอนเงินวันที่ 15 กรกฎาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมัณฑนา จันทร์เนย 15,000.00         ค่าเช่าบา้น เดือน ก.พ.-มิ.ย.2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายด าเนนิ เดชสอน 24,000.00         ค่าเช่าบา้น เดือน มี.ค.-มิ.ย.2564

106,300.00       ทส 1601.2/679

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายปานสิน ปวงรังษี 106,400.00        ใบยืมเลขที่ 488/64 ลว. 12 ก.ค. 64
006: ธ.กรุงไทย นายธนพงศ์ โพธิแท่น 132,000.00        ใบยืมเลขที่ 487/64 ลว. 12 ก.ค. 64
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาภรณ์ ด ารงค์ไทย 17,820.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายบญุฤทธิ์ ทรัพย์สิน 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค าสิยาภรณ์ 17,820.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายภานพุงศ์ ศิริรัตนส์กุล 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน มิ.ย.64/คม
006: ธ.กรุงไทย นางวรรณี ทองเชื้อ 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน มิ.ย.64/คม
006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญนภา แถวไธสง 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน มิ.ย.64/คม
006: ธ.กรุงไทย นางรัญจวน พลึกรุ่งโรจน์ 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน มิ.ย.64/คม
006: ธ.กรุงไทย นายศิริพงษ์ หนสูว่าง 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน มิ.ย.64/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรศักด์ิ อ่างทอง 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน มิ.ย.64/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชิดชนก เพ็งสว่าง 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน มิ.ย.64/คม
006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธิ์ มงคลดี 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน มิ.ย.64/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤษฏจ์ิญา ศิลทูล 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน มิ.ย.64/คม
006: ธ.กรุงไทย ว่าที่ร้อยตรีภวูเรศ มณฑลเพชร 5,850.00           ค่าเบีย้เล้ียง ก.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง 700.00              ค่าอาหารประชุม มิ.ย.64

โอนเงินวันที่ 15 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 2,211.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 8,232.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บญุที 13,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปชัชาเขียว 11,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ บญุเจียง 11,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ สะอาดใจ 11,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินนัท์ พุทธา 11,680.00         ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล มีทองขาว 31,120.00         ค่าเบีย้เล้ียง พ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายศุภชัย นชุิต 6,140.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 3,210.00           ค่าเบีย้เล้ียง เม.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 1,740.00           ค่าเบีย้เล้ียง มี.ค.64/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 1,280.00           ค่าเบีย้เล้ียง มี.ค.64/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 11,350.00         ค่าเบีย้เล้ียง ก.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางอรวรรณ์ จรูญรัตนพักตร์ 8,208.00           ค่าเบีย้เล้ียง ก.ค.64/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนสินนัต์ พูลยรัตน์ 4,526.00           ค่าเบีย้เล้ียง ก.ค.64/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรันธร สาโท 4,560.00           ค่าเบีย้เล้ียง ก.ค.64/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงฝัน แก้วไตรรัตน์ 4,400.00           ค่าเบีย้เล้ียง ก.ค.64/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายภคิน กุลนอ้ย 4,700.00           ค่าเบีย้เล้ียง ก.ค.64/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 3,600.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน  ก.ค.64/ฉัฐภสัส์
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 2,400.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน  ก.ค.64/ฉัฐภสัส์
006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน จันทร์แรม 3,600.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน  ก.ค.64/ฉัฐภสัส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์เดช 1,400.00           ค่าลงทะเบยีน มิ.ย.64/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศมิ ์เกียรติโภคะ 1,400.00           ค่าลงทะเบยีน มิ.ย.64/อมรรัตน์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุกร ประดิษฐ์เขียน 1,400.00           ค่าลงทะเบยีน มิ.ย.64/อมรรัตน์
542,317.00       ทส 1601.2/680

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนนัทพร แก้ววรรณะ 67,600.00         ใบยืมเลขที่ 486/64 ลว. 12 ก.ค. 64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปรายฟ้า ฤทธิ์เดช 17,820.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอดิศร นชุด ารงค์ 6,260.00           ค่าเบีย้เล้ียง ก.ค.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนยี์ พจนะลาวัณย์ 420.00              ค่าอาหารประชุม ก.ค.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอมรรัตน ์สะสีสังข์ 5,690.00           ค่าเบีย้เล้ียง มิ.ย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ 11,250.00         ค่าเบีย้ประชุม มิ.ย.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมบรูณ์ ธีรบณัฑิตกุล 970.10              ค่าพาหนะ ก.ค.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายฉัฐภสัส์ นลิพฤกษ์ 4,500.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน  ก.ค.64/ฉัฐภสัส์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกิติยา ภูภ่ริมย์ 3,600.00           ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน  ก.ค.64/ฉัฐภสัส์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปยิกมล กลัดพ่วง 455.00              ค่าอาหารประชุม ก.ค.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอมรรัตน ์สะสีสังข์ 1,400.00           ค่าลงทะเบยีน มิ.ย.64/อมรรัตน์

119,965.10       ทส 1601.2/680

Receiving Bank Code Receiver Name  Transfer 
Amount

DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางอินปนั จุตตะโน 63,420.00         เงินช่วยกรณีลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย

โอนเงินวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

โอนเงินวันที่ 15 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นายวัชระ แวววุฒินนัท์ 95,961.00         เงินช่วยกรณีข้าราชการบ านาญถึงแก่ความตาย
159,381.00       ทส 1601.2/682


