
Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณฐัวฒิุ ทิมจรสั 2,789.73                      คา่ไฟฟา้ มิ.ย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวสิทิธ์ิชยั เขตสกลุ 1,637.77                      คา่ไฟฟา้ ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอนนัตช์ยั ทบัทิม 350,800.00                  ใบยืม เลขที ่579/64 ลงวนัที ่27 ส.ค. 2564

355,227.50 ทส. 1601.2/817

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

034:ธ.ธกส. นางทา ชาวบา้นกรา่ง 63,030.00                    เงินช่วยกรณีลกูจา้งประจ าเสยีชีวติ

034:ธ.ธกส. นายบญุสง่ ประชามอญ 85,680.00                    เงินช่วยกรณีลกูจา้งประจ าเสยีชีวติ

148,710.00 ทส. 1601.2/818

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายสมหมาย เจอแกว้ 4,520.00                      คนืเงินกรณีหกัเงิน

4,520.00 ทส. 1601.2/821

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายปรชีา เขียวแจ่ม 1,350.00                      คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ

006: ธ.กรุงไทย นายวรวชัร จทุอง 1,463.00                      คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ

006: ธ.กรุงไทย นางประทมุทิพย ์ลฐิัถาวณิชย์ 900.00                         คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสรุศัมิ ์เกียรตโิภคะ 9,150.00                      คา่รกัษาพยาบาลขา้ราชการลกูจา้งประจ า

10,050.00 ทส. 1601.2/822

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายวริะชยั อคัราช 449,480.00                  ใบยืมเลขที ่578/64 ลว. 30 ส.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายนพรตัน ์พสนุนท์ 9,580.72                      คา่จา้งเหมา ม.ค.64

โอนเงินวันท่ี 2 กันยายน 2564

โอนเงินวันท่ี 2 กันยายน 2564

โอนเงินวันท่ี 2 กันยายน 2564

โอนเงินวันท่ี 2 กันยายน 2564

โอนเงินวันท่ี 2 กันยายน 2564



006: ธ.กรุงไทย นายกิตตพิร ดลุนกิจ 1,920.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นายภควตั โพธ์ินาค 1,420.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภสักร ธนเกษมสกลุ 1,120.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบษุกร ประดษิฐ์เขียน 1,020.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นายลทัธชยั สบายกาย 1,540.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลนิ สทิธิกลุ 920.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชตุกิานต ์หตุะแสงชยั 1,640.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจง้ 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกตนส์ริ ีสวุรรณนอ้ย 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรเพ็ญ ววิฒันว์ทิยา 400.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัธิดา มั่นเหมาะ 300.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรบัพร อไุรกลุ 700.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรหีญิงวรกานต ์บญุอนนัท์ 1,000.00                      คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฑุารตัน ์อนัทะวงษ์ 900.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นายสธีุ สายสนิธ์ 800.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นายภาคภมิู ศรกีระจิบ 600.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นใหผ้ล 600.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นายภทัรชยั กล  า่นอ้ย 200.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงค ์เทียนชยั 100.00                         คา่ลว่งเวลา มิ.ย.64/กิตตพิร

006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล มีทองขาว 31,978.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิญญานนัท ์กลิ่นหวัไผ่ 8,428.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วริาวธุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 14,318.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วริาวธุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุาพร ไสยสภุีย์ 8,602.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วริาวธุ

006: ธ.กรุงไทย นางสพุรณี พวงสนุทร 1,048.50                      คา่โทรศพัท ์พ.ค.-มิ.ย 64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั นชิุต 749.00                         คา่อินเตอรเ์น็ต ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั นชิุต 695.50                         คา่โทรศพัท ์ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสนุทร ีพลอยรุง่โรจน์ 417.30                         คา่อินเตอรเ์น็ต ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสนุทร ีพลอยรุง่โรจน์ 1,451.19                      คา่ไฟฟา้ มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสนุทร ีพลอยรุง่โรจน์ 1,451.19                      คา่ไฟฟา้ ก.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวลัย ์จนัทรส์ระคู 600.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสรุศัมิ ์เกียรตโิภคะ 2,680.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นายวชิญณ์ชั ภมิูพีระวภิพ 1,540.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน า้เพชร วชิรพนัธว์ชิาญ 1,440.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวสิาข ์กองอรรถ 720.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาภรณ ์วจิิตร 620.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศริลิกัษณ ์ภกัดวีงษ์ 200.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุง่นภา หอมดาวเรอืง 300.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภคั พรายแยม้แข 300.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสปิาง ธาระพฒุ 300.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมญัฑกา ณ ตะกั่วทุง่ 500.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกญัญรตัน ์อินตาพวง 720.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศยิาพร เดชนอ้ย 400.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นายฐนนนท ์พลเจียก 200.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ไพจิตร 620.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/เพ็ญสรุศัมิ์

006: ธ.กรุงไทย นายพิชยั เอกศริพิงษ์ 400.00                         คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย นางหสันีย ์แคะนาค 2,060.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทยัพร บวัทอง 1,340.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/พิชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,500.00                      คา่ตอบแทนคณะกรรมการ ส.ค.64/สพิุนนา

006: ธ.กรุงไทย นายประพนัธพ์งษ ์คงศรรีอด 1,200.00                      คา่ตอบแทนคณะกรรมการ ส.ค.64/สพิุนนา

006: ธ.กรุงไทย นายณภทัร ์ดลเสถียร 1,200.00                      คา่ตอบแทนคณะกรรมการ ส.ค.64/สพิุนนา

006: ธ.กรุงไทย นายจิตตศิกัดิ ์ยอดค า 16,460.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/จิตตศิกัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศโิรรตัน ์ขนุทอง 13,280.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/จิตตศิกัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ วลิาศรี 13,320.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/จิตตศิกัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 4,540.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 2,330.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บวัสละ 10,154.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉตัร วอ่งการยนต์ 10,170.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นายวชัรพนัธ ์พงศพ์นัธุ์ 10,016.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/นภดล



006: ธ.กรุงไทย นางสวุรรณา จิตขนัที 10,038.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/นภดล

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรตัน์ 16,430.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณพุงศ ์โปรยสรุนิทร ์ 9,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายชารนิทร ์เนียมศรี 9,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสพุฒัธนพล สขุแดง 9,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย ์อระเอ่ียม 9,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอภิสทิธิ สมบตัมิาศ 394.00                         คา่น า้ประปา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอภิสทิธิ สมบตัมิาศ 642.00                         คา่น า้ประปา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศป์กรณ ์ผิวผอ่ง 109.14                         คา่โทรศพัท ์ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอภิสทิธิ สมบตัมิาศ 525.00                         คา่โทรศพัท ์มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายอภิสทิธิ สมบตัมิาศ 525.00                         คา่โทรศพัท ์พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศป์กรณ ์ผิวผอ่ง 678.94                         คา่อินเตอรเ์น็ต ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 1,300.00                      คา่อาหาร ส.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายบางรกัษ ์เชษฐสงิห์ 631.50                         คา่อินเตอรเ์น็ต ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรกฤษณ ์พละกลาง 7,930.27                      คา่ไฟฟา้ เม.ย.64-ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายมีชยั ประชากลุ 7,146.14                      คา่ไฟฟา้ พ.ค.64-ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายชนะ ก่ีสุน้ 203.17                         คา่ไฟฟา้ มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุสทิธ์ิ ชนุเชาวฤทธ์ิ 214.00                         คา่ประปา ก.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุสทิธ์ิ ชนุเชาวฤทธ์ิ 214.00                         คา่ประปา ส.ค. 64

728,670.56 ทส. 1601.2/824


