
Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายนธี คล้ายจันทร์ 14,355.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย โพธ์ิรังสกุล 14,850.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางทัศนีย์ ต่ิงทับ 15,345.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธนภูมิ จาตุรัส 15,345.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ธมลวรรณ ทองช านาญ 15,345.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระหนก 15,345.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุไร เค้าหอม 15,345.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายทองสอน สุราวุธ 12,870.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย น.ส.เอมอร จันทรประทักษ์ 14,850.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ภัทร์ธนาพร จันทกุล 14,850.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขัติ 4,950.00                  ค่าจ้างเหมา ธ.ค.64

153,450.00              ทส. 1601.2/98

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชิษณุพงศ์ สวัสดิมิลินท์ 18,810.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเอกรัตน์ ค าพระยา 13,860.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนวรัตน์ คะณา 13,365.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

004: ธ.กสิกรไทย นายณัฐ สุขวัฒน์นิจกูล 14,850.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65

60,885.00               ทส. 1601.2/98

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ 18,208.17                 ค่าซ่อมแซม ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร มีศิริ 749.00                     ค่าอินเตอร์เน็ต ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร มีศิริ 373.43                     ค่าน  าประปา ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 1,789.75                  ค่าไฟฟ้า ธ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 600.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565



006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 500.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิกุลแก้ว แนมพลกรัง 700.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 700.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 400.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายสมิทธิพล อุ่นสา 700.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 400.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประมีนา จันทรัตน์ 800.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประกายดาว ขวัญนิยม 700.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนากานต์ แกล้วทนงค์ 500.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางศิรินทร์ จันทนู 500.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชราภา เอ่ียมเอก 500.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดาราวรรณ ช่วยบุญ 700.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พรมจันทร์ 500.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางอรุณศรี รัตนพันธ์ 600.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราจิน เพ่ือนชอบ 500.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายกีรติ มาลัยสันทัด 600.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวถวิกา ติดสนิท 500.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสรา ทองฉอ้อน 400.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัคจิรา หน่ายหนีช่ัว 600.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 500.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมิตรา สุขเกิด 500.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 500.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางพูนทรัพย์ คนึงเหตุ 700.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวีระศักด์ิ เชียงเขียว 500.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสมศรี เขตสูงเนิน 700.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค าสิยาภรณ์ 15,778.05                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย ว.ร.ต.ประทีป เจิมสม 38,190.00                 ใบยืมเลขท่ี  195/65 ลว. 28 ม.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 43,850.00                 ใบยืมเลขท่ี  197/65 ลว. 28 ม.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ศิริสัจจัง 25,970.00                 ใบยืมเลขท่ี  196/65 ลว. 28 ม.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนาพร ตระกูลดิษฐ์ 17,198.00                 ใบยืมเลขท่ี  198/65 ลว. 28 ม.ค. 65



006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน 3,317.00                  ค่าซ่อมรถยนต์ พ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา โจระสา 9,652.34                  ค่าจ้างเหมา ธ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนิดา เพชรสุวรรณ 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นายศุภโชค โกมารทัต 1,600.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางวรรณา ธนะโชติ 1,600.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอันทิยา อินทรักษ์ 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาวี แก้วตาล 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางแสงเดือน ธีระมูล 1,600.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นายสมคิด จันทร์ชมภู 1,600.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา ธารีศักด์ิ 1,300.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นายเมธาสิทธ์ิ พรรณาผลากูล 1,300.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา สุวรรณรัตน์ 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจค า 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

006: ธ.กรุงไทย นายจักรกฤษณ์ พละกลาง 1,511.45                  ค่าไฟฟ้า ธ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร 3,460.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/เฉลิมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายบวร นาลอย 1,730.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/เฉลิมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงษ์ แย้มแก้ว 1,780.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/เฉลิมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 8,730.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.64/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 4,400.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.64/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 4,400.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.64/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 10,628.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย ว.ร.อ.มานพ นามไพร 10,944.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางวิรากานต์ สุทธิยุทธ์ 421.00                     ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา ดวงดาว 507.00                     ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชจรีย์ แจ่มเจ็ดริ ว 495.00                     ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายสุพล ยะโสภณ 505.00                     ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายสมนึก บัวงาม 425.00                     ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 2,918.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ ประดับศรี 2,764.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/วราภรณ์



006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 11,878.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 5,952.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลปาลี ทรรพนันท์ 5,958.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 9,884.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/อธิพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 4,538.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/อธิพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายกีรติ มาลัยสันทัด 4,620.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/อธิพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 4,650.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/อธิพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมิตรา สุขเกิด 4,554.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/อธิพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 4,958.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/อธิพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 10,312.40                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิรุฬ หล้ามาชน 2,080.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.64/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี สีทาดี 2,080.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.64/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายองค์อาจ วงษ์หนู 2,080.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.64/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสัณห์สิรี นิลประเสริฐ 4,600.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/อุษารัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพล พนาสุวรรณรัตน์ 4,400.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/อุษารัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไอศิกา ภู่ระหงส์ 4,700.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/อุษารัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพร ขันดา 4,700.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/อุษารัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล 10,360.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/สมบูรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ์ พวงนิล 10,590.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/สมบูรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 198.00                     ค่าน  าประปา ธ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 524.30                     ค่าอินเตอร์เน็ต ธ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร มีศิริ 1,583.67                  ค่าไฟฟ้า ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.65/เมธี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.65/เมธี

006: ธ.กรุงไทย นายพฤกษ์ โสโน 4,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.65/นที

006: ธ.กรุงไทย นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 4,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.65/นที

006: ธ.กรุงไทย นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธ์ิ 4,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.65/นที

006: ธ.กรุงไทย นายเสริมยชญ์ ช านาญค้า 4,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.65/นที

396,594.56              ทส. 1601.2/95



Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 400.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพัชรินทร์ บุญราศรี 500.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนภาวดี สงค์มณี 700.00                     ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พัชรินทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 1,600.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธ์ิ 1,600.00                  ค่าล่วงเวลา ธ.ค.64/พนิดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววราภรณ์ มากสวาสด์ิ 5,810.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/วราภรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 10,676.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/อธิพงษ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ 3,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.64/เบญจรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย 6,150.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ม.ค.65/อุษารัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุชาดา เกษรเกิด 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.65/เมธี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ตั งมิตรเจริญ 4,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.65/นที

35,716.00               ทส. 1601.2/95

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย เงินทดรองราชการกรมป่าไม้ 53,000.00                 2299

006: ธ.กรุงไทย เงินทดรองราชการกรมป่าไม้ 58,049.00                 2300

111,049.00              ทส. 1601.2/97

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565


