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006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศมิ์ เกียรติโภคะ 3,900.00                 ค่าลงทะเบียน ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 4,174.00                 ค่าพาหนะ ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ 2,080.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอัครพงษ์ นาคถนอม 5,728.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/อัตรพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายธีระศักด์ิ จิระพงษ์ 2,910.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/อัตรพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 1,906.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพรรณ เจิดอัศวสิน 6,736.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/พรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญนภา หลอดค า 3,700.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/พรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย สุดชา 3,644.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/พรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายสรนันท์ จ าปาศรี 7,192.10                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพล พนารินทร์ 3,890.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายสรนันท์ จ าปาศรี 4,672.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธิ์ 2,620.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ 7,210.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ภูษิต
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ภูษิต
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ สมรวย 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ภูษิต
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ภูเ่งิน 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ภูษิต
006: ธ.กรุงไทย นายภุชงค์ ดวงฤทัย 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ภูษิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิติยา ภูภ่ิรมย์ 15,284.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล 6,040.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายจิตติศักด์ิ ยอดค า 6,154.80                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายจิตติศักด์ิ ยอดค า 7,710.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธิ ์ท่าช้าง 15,190.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 4,680.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน จันทร์แรม 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 13,260.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/เมธาวี
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 4,970.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/เมธาวี
006: ธ.กรุงไทย นายเมทนี สีมันตร 1,500.00                 ค่าพาหนะ ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข า 3,900.00                 ค่าลงทะเบียน ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 210.00                   ค่าใช้จ่ายประชุม ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 3,820.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ลัทธชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 2,540.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ลัทธชัย
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006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 2,700.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ลัทธชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 2,770.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ลัทธชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 1,805.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/พัฒนดล
006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 1,191.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/พัฒนดล
006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 5,900.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายนวาศ ภูล้ินลาย 4,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัทร ยามมี 4,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลักษณ์ กล าพัด 4,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายวีรศักด์ิ ภูดอนโพธิ์ 4,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ จันแป้น 5,800.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายนริศ หนูศักด์ิ 4,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายด ารง อุดมวรกิจ 4,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายธนเสฎฐ์ มีแสง 4,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข า 7,952.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าเย็น แสงวงษ์ 7,190.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/น้ าเย็น
006: ธ.กรุงไทย นางอรทัย ช่ืนจันทร์ 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/น้ าเย็น
006: ธ.กรุงไทย นายชาลี นภาประสาทพร 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/น้ าเย็น
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ 3,140.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอี่ยม 2,476.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกุมา มณีทับ 2,700.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีรัตน์ บวรวิษฐา 2,816.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนิดา เพชรสุวรรณ 5,760.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/พนิดา
006: ธ.กรุงไทย นางแสงเดือน ธีระมูล 3,860.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/พนิดา
006: ธ.กรุงไทย นายศุภโชค โกมารทัต 3,744.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/พนิดา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 3,666.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจ้ง 2,550.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา มั่นเหมาะ 2,698.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นให้ผล 2,760.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 9,170.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 10,280.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 9,080.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา ธารีศักด์ิ 3,862.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ปริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นายเมธาสิทธิ ์พรรณาผลากูล 3,890.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ปริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา สุวรรณรัตน์ 3,894.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ปริชาติ



006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจค า 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ปริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศมิ์ เกียรติโภคะ 5,438.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 3,870.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 3,876.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน์ ก้านจันทร์ 27,564.52               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65/ปรับ =200
006: ธ.กรุงไทย นางสาววไลลักษณ์ สิงห์เรือง 12,375.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุณรัตน์ มาลัย 14,850.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรพรรณ เพ็ชรบุรี 14,850.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ศศิปรียา เจริญชันษา 16,458.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65/ปรับ =200
006: ธ.กรุงไทย นายสมบัติ ยัญนะ 17,820.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชานนท์ ป้องวิเชียร 11,880.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจพร สร้อยบวบ 11,880.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ศรีวะรมย์ 15,345.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัพปวีร์ เรืองโสภาสิทธิ์ 15,345.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ ปริมมูลสุข 15,345.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายด ารงค์ศักด์ิ ค าประสพ 11,624.38               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรารถนา มีสินเจริญ 48,000.00               ใบยืมเลขที ่208/65 ลว. 2 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นางมลฑา ไชยวร 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวเรศ ชูมณี 12,933.85               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบังอร อินทอง 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสลิตา พานค า 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลธิชา คนมาก 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวรรณ เทพสุขดี 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชชาอร วิริต 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุปรียา คุ้มสุข 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายทรงพล ช่ืนกุศล 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายประเสริฐศักด์ิ พูลสาริกิจ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะนันท์ หนูพระอินทร์ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุรสิทธิ ์มณีทับ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารักษ์ ไชยสิทธิ์ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภรณ์ มาตุ้ม 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายศิวกร ค าลือ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนีพร วิชาเงิน 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65



006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ศรีส าอางค์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมฤทัย แป้นชูผล 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิติยาภรณ์ ภูมินา 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ มะซอ 12,518.91               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัททิยา นพนนท์ 10,538.69               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธิ์ 3,722.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/พนิดา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 5,222.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ปริชาติ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 3,670.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฐนันท์ มณฑาทิพย์ 10,236.60               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทศมณฑ์ ขุ้ยด้วง 15,345.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอลิสา นามไพร 15,345.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสุภาวดี อินทร์ตน 5,940.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบุญส่ง เพ็ญดา 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณเพ็ญ สุขสมอรรถ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65

92,150.60              ทส. 1601.2/102

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย น.ส.สิรินยา ศรีประย่า 16,095.62               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวตีระณา ตาใส 16,095.62               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าหวาน ค าหงษ์ 12,518.63               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.อัมภา เอี่ยมสุภาพงษ์ 16,095.62               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวตรีเนตร แก้วน้อย 16,095.62               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ หนูภักดี 10,289.12               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา เช้ือเอี่ยม 16,095.62               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐณิชา ล าปอง 16,095.62               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพันธ์ พิชญ์พนัส 2,153.17                 ค่าไฟฟ้า พ.ย.64
006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ ประทวนชัย 3,000.00                 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ม.ค.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา 3,000.00                 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ม.ค.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นายกรต์ มนัสศรีสุขใส 3,000.00                 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ม.ค.65/นที

เงินเขา้บัญชวีันที ่8 กุมภาพันธ์ 2565

เงินเขา้บัญชวีันที ่7 กุมภาพันธ์ 2565



006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 4,080.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 2,269.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 1,500.00                 ค่าตอบแทนกรรมการ ธ.ค.64/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายปวศิลป์ มีบุญ 1,200.00                 ค่าตอบแทนกรรมการ ธ.ค.64/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายปริญ สมอดี 1,200.00                 ค่าตอบแทนกรรมการ ธ.ค.64/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 5,081.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ เคนมี 500.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.65/ธีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น 350.00                   ค่าพาหนะ ม.ค.65/ธีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 10,960.00               ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายนฤเศรษฐ แก้วคง 21,980.00               ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายวิริยะ ฟักทอง 18,480.00               ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายไชยศัก สอนตะโก 20,480.00               ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายวินิตย์ อ่อนเกล้ียง 19,480.00               ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายกอเซ็ง หะเล๊าะ 19,180.00               ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายนุกูล คงสวี 12,480.00               ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายคธาวุธ พลายด้วง 12,480.00               ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายอานุภาพ แพกุญชร 12,480.00               ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายสาคร วิทยพันธุ์ 8,340.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สาคร
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 3,840.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สาคร
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ สมรวย 3,840.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สาคร
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ภูเ่งิน 3,840.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สาคร
006: ธ.กรุงไทย นายภุชงค์ ดวงฤทัย 3,840.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สาคร
006: ธ.กรุงไทย นายวีระสันต์ อาจไพวัลย์ 6,840.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สาคร
006: ธ.กรุงไทย นายศรีลา เพ็งจันทร์ 3,840.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สาคร
006: ธ.กรุงไทย นายไพรสาน เมี้ยนมิตร 3,840.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สาคร
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 11,900.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ประพันธ์
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 3,930.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ประพันธ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง 13,028.32               ซ้ือประกันภัย ธ.ค.64-ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัสสรา เนตรสว่าง 16,158.00               ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเครือมาศ สุขพลอย 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล หนูพิชัย 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญพินิช วิศิษฏ์ศาสตร์กุล 600.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นายธนดล วิเชียร 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎชรี จันทร์ทัพ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ



006: ธ.กรุงไทย นายทวีชัย วงษ์ทอง 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 100.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นายกนก บุตรโคษา 200.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นายจาตุรนต์ ปันวณิชกุล 200.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรัญญาภรณ์ ช านาญศรีสินเพชร 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัชภรณ์ ล้อเรืองสิน 900.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรัญญา บุนนาค 900.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลวรา ดรมาน 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี จันทร์พา 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ดอกไม้ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ศักด์ิ เพชรพลอย 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ชัยวงศ์ 1,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุทิสา เพชรยวน 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุญฉัน ค าสาสินธ์ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ เนียมประยูร 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรญา เหง่าศิลา 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 1,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธุ์ 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลทิพย์ แก้วหาญ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ ช่ืนชม 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสุวรรณา จิตขันที 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โพธิเ์สือ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดิษพรกรภัทร์ อินหอคอย 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิธร สุวรรณน้อย 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ปิน่เนียม 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,940.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 2,580.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 2,260.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 520.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 1,260.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติทัศน์ สุริยา 1,260.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภัทร์ ดลเสถียร 1,260.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา



006: ธ.กรุงไทย นางณภาภัช เจ๊กแป้น 1,680.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราภรณ์ เพิม่ศิริวาณิชย์ 840.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานุช กิจสิทธิโชค 840.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 1,260.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนันเนตร์ ภูแผ่นนา 1,680.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.หญิงพรพิมล แก่นโท 1,680.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐกฤตา ธนัญกิจกุล 1,680.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารัตน์ นุ้ยฉิม 1,260.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีระพล บุประเสริฐ 420.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอรินทร์ บุญศรี 1,260.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร 840.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสุภาพร แสงละออ 31,300.00               ใบยืมเลขที ่ 193/65 ลว. 26 ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 390,000.00              ใบยืมเลขที ่ 212/65 ลว.  2 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นายวิชัย ภูมิพัฒนพงศ์ 32,175.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชฎาภรณ์ วงศ์เมือง 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาภรณ์ เผ่านาค 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายทองสุข พานทอง 28,378.35               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรภณ คงไทย 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางจิดาภา สร้อยทอง 16,335.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐชา ปัน้ชูศรี 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ เจริญพิทยาพล 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรีย์ ชุมพล 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชมชณ ไชยโชติ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภากร ธนาธิปหิรัญ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา เชิงรู้ 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ แสงน้ ารัก 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนาภรณ์ หมื่นแก้ว 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายยง พรามบรรพต 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลลักษณ์ พุม่พวง 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสถาพร ครุฑนาค 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65

1,129,429.31          ทส. 1601.2/104



Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประยุทธ เส้ียวยิ้ม 3,000.00                 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ม.ค.65/นที
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสด์ิ 1,350.00                 ค่าพาหนะ ม.ค.65/ธีรวัฒน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นุชนานนท์เทพ 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.64/เครือมาศ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปรายฟ้า ฤทธิเ์ดช 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65

23,470.00              ทส. 1601.2/104

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: KTB นายมารยาท ทับเท่ียง 12,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.-พ.ย.2564
006: KTB นางสาวพรพรรณ มากดวงจันทร์ 4,800.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางวรพรรณ หิมพานต์ 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมนุ 3,200.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล 4,700.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายประพัฒน์ ถาวรประภาสวัสด์ิ 3,700.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายเชษฐกิตต์ิ ฉันทรัตนาคินทร์ 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายนันทชัย ชมภูพล 11,400.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ย.-ธ.ค.2564
006: KTB นางหทัยภัทร กันอุไร 3,200.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายอรัญ อรุณแจ้ง 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายพีรพงศ์ ปัจฉิมศิริ 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายเสือ ปรุงธัญญพฤกษ์ 3,800.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายณรงค์ ทองรักษ์ 5,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายพิเชษฐ์ ทองจันทร์แก้ว 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายทวีป โชคสวัสดิกร 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ 5,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายศุภกิจ จันทร์กล่ัน 5,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายสมฤทธิ ์แก่นเค่ียม 2,100.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายพีรพัฒน์ ธรรมประเสริฐ 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายพงษ์ศักด์ิ เท่ียงธรรม 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางณิชาบูล จันนรา 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายเอกธัช วรนิธิภัค 4,700.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565

เงินเขา้บัญชวีันที ่9 กุมภาพันธ์ 2565

เงินเขา้บัญชวีันที ่7 กุมภาพันธ์ 2565



006: KTB นางปิยฉัตร จันทอิน 3,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาวสมรัก เจนดี 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาวสมฤดี แซ่ล่ิม 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางสาววราภรณ์ จ าปา 19,600.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.2564-ม.ค.2565
006: KTB นายจักรกฤษณ์ พละกลาง 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ 5,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางรัชนีกร จันทนป 3,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาวจินตนา หนูขาว 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาวฉันทนา มีลักษณ์ 3,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายกิตติคม อัมพวา 8,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ย.-ธ.ค.2564
006: KTB นายวีรวัฒน์ ประสมสุข 12,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค.-ก.ย.2564
006: KTB นายคงศักด์ิ สร้อยเสนา 5,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาวศิริพร บ ารุงศิลป์ 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธิ์ 5,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายขวัญชัย ยอดเมือง 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายพิพัฒน์ เกตุดี 5,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายชาญณรงค์ เพชรดี 5,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางสาวสุธิดา วิจารณบุตร 3,500.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสุพรรษา เวชกุล 3,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางสาวเกศินี รัตนชล 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาวจารุณี เกตุชาติ 8,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค.2564-ม.ค.2565
006: KTB นางพัชราภา พรมนิล 5,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายไกรนิรันดร์ ประนอม 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายเลอพงศ์ จันทราวุธ 3,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายพัฒนะ ศิริมัย 3,500.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายจักรกฤษณ์ แสงกุหลาบ 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายยงยศ หล่อสุพรรณพร 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายสุทัศน์ เล้าสกุล 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายภาสกร นาชัยเวียง 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาวนงนุช แซ่เจี่ย 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB ว่าท่ีร้อยตรีวรัท ตุลยธ ารง 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางพวงพรรณ หวังโพล้ง 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางสาวนุชรีย์ สุดมี 2,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางสาวสุภาพร ชนะผล 3,500.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565



006: KTB นางจีรณา จันทบูลย์ 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายฐิติ ตระกูลเลิศรัตน์ 3,500.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางสาวมานิดา บุญจ าเนียร 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายกิตติพร ดุลนกิจ 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายกิติศักด์ิ เต็มตระกูล 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายนเรศน์ อุสมา 3,500.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางสาวปรีดา คงทองศรี 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายสหรัฐ ศิริวรรณ 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นางสาวรุจิรา ศาสนา 3,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายบุญน า รัตนมณฑ์ 10,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.-พ.ย.2564
006: KTB นายมานพ แก้วพิกุล 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายธีรวัฒน์ แสงเลข 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายดุลย์ฤทธิ ์ฤทัยวรุณรัตน์ 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายวาที มงคล 2,500.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายกมล นวลใย 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาวอรุชา หัตถวิจิตร 8,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.-พ.ย.2564
006: KTB นางสาวมัญชุชากาญจณ์ แก้วขาว 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายอนุสรณ์ ยะชัย 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายอรรถพร วารีรัตน์ 3,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายศึกษาพร สุนทรเกตุ 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายประเสริฐ มาลาค า 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายจิตรพล ไทยภักดี 5,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาวศศิธร รัตนเดชก าจร 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาวณัฐรุจา แคลนกระโทก 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายกิตติชัย เลิศอนันต์สิทธิ์ 16,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค.-พ.ย.2564
006: KTB นางสาวธาริกา พลอามาตย์ 5,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาววนัสนันทน์ นิยมเหลา 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายวิทยา นาคศิริ 15,900.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.-ธ.ค.2564
006: KTB นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร 15,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน 15 ต.ค.-ธ.ค.2564
006: KTB นายวราวิทย์ จิตรัว 7,500.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.-ธ.ค.2564
006: KTB นางสาวอรพรรณ สืบศรี 21,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ิย.-ธ.ค.2564
006: KTB นายนรินทร์ ประทวนชัย 12,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ย.-ธ.ค.2564
006: KTB นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์เสถียร 6,600.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.-ธ.ค.2564



006: KTB นายผดุงศักด์ิ เกรียงมงคล 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นางสาวอรพิน แก้วบัวเงิน 3,800.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายจิรพงษ์ เอกวานิช 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายวิเศษวิทย์ เกลาเกล้ียง 3,500.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายจุมพล ช่างอินทร์ 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
006: KTB นายกฤษดา จูบ้านไร่ 5,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ย.-ธ.ค.2564
006: KTB นายเอนก เกียงวัว 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
006: KTB นายค ารณ เลียดประถม 3,500.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564

565,000.00            ทส. 1601.2/105

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประยุทธ เส้ียวยิ้ม 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศิรเทพ สุจรรยา 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมลธุดา สุทธิพงศ์ 4,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพัชรา ลิมปนานุวัฒน์ 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมัณฑนา จันทร์เนย 3,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 2565
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธวัชชัย ปุริเกษม 6,000.00                 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล 18,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.-ธ.ค.2564
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ 18,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.-ธ.ค.2564

71,000.00              ทส. 1601.2/105

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: KTB นางสาวเบญจมาภรณ์ จันดี 967.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวรุ่งนภา วงษ์งาม 3,047.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวธนภร กลุ่มจอหอ 2,185.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางจุฑารัตน์ มานะวงศ์ 1,585.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวฉันทนา กองหาโคตร 4,079.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวหทัยรัตน์ ศรีเพ็ญแก้ว 2,503.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาววิภาดา บุดดาเวียง 1,978.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวรุ่งนภา อันโนนจารย์ 987.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวจริยา พลหัสดี 2,548.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
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006: KTB นางสาวทักษวดี ธนาเทือกกูล 895.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวยุวนันท์ แสงโต 905.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวพิมพิมล บุญยาน า 2,459.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางปภาดา กล้าประจัน 1,761.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวบุศยา ถาคุณ 2,250.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสายหยุด ชานนท์ตรี 74.00                     ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางร าภา สุวรรณพงษ์ 1,320.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายศราวุธ แดงงาม 4,880.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวพัชรินทร์ สินเนือง 1,060.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาววนิดา กองโพธิ์ 1,325.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสมรศรี แก่นนาค 670.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวอิงรัตนะ เดชวรรณ 2,005.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายธีรกร ชมภูชนะภัย 2,190.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายชนินทร์ ชัยพรม 4,010.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายจามร ปัญโญ 780.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายณธมณ คงทอง 1,005.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายธนานันต์ พุฒนวล 1,380.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายอนันตพงษ์ งามข า 163.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางนุชฎาภรณ์ เจาะบองอ 920.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายสมาน ศรีจินดา 2,390.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายกิตติศักด์ิ จังธนสมบัติ 350.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายสุรวัช แซ่จิว 1,945.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวสาธินี ทูลไชย 2,074.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายธนกฤต อาจโยธา 551.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาววราลักษณ์ เนตรทิพย์ 910.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายจเร สังข์ศิลป์ 360.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวมุทธา สุภาผล 3,067.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายณัฐพงษ์ ไชยจิตร 1,426.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายภูวเมศฐ์ เชาว์มณีพงศ์ 1,260.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายชาญวิทย์ บุตรเพียร 1,533.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายวีระศักด์ิ เชียงเขียว 6,015.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวสุพัชภรณ์ ล้อเรืองสิน 3,030.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวจีรนันท์ ชูช่ืน 2,310.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายจักรพงศ์ ลังกาเทพ 415.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ



006: KTB นายอภินันท์ วงศ์ประสิทธิ์ 3,066.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวปัณฑารีย์ แสงไสยาศน์ 2,370.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวธนิภัทร ริมฝาย 3,690.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวนภาพร ชุมไพร 1,644.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวสิปาง ธาระพุฒ 2,280.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายวิชญะ ตุมราศวิน 4,305.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายจักรภัทร ภักดีสว่าง 2,880.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวนลพรรณ ทองมีเอียด 2,526.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวอรพิน เพ็ชรรักษา 3,450.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายสมชาย ส่งเช้ือ 951.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายธรรมนูญ เกษกิ่ง 750.00                   ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายศรีไพล ทองปรุง 1,013.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางมลทิพย์ หล าสาย 1,456.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายพอง นิช านาญ 1,879.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นายเอนก บุญเกตุบวรวงศ์(ซอนะ) 1,673.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
006: KTB นางสาวปราณี เกษหอม 2,016.00                 ตกเบิกเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ

113,516.00              ทส. 1601.2/109

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 129,800.00              ชุดตรวจ ATK  ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 2,350.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ถิรายุ
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ถิรายุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัสสรา เนตรสว่าง 1,650.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ถิรายุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัลภา วุฒิฑา 2,250.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ถิรายุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ณ พล 2,350.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ถิรายุ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 11,680.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 6,480.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 6,480.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 9,270.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ภุธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ภุธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ภุธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสนั่น 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ภุธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ ประทวนชัย 1,950.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางวาสนา ก่อผล 2,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นรินทร์
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006: ธ.กรุงไทย นางจรรฑณา โพธิแท่น 2,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายปริญ สมอดี 2,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาลักษณ์ เสนาหมื่น 1,350.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัญชัน สืบวงศ์ 1,950.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ชมช่ืน 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 3,348.20                 ค่าไฟฟ้า ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 1,200.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังวราร์ จันทกุล 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมีนา อุปถัมภ์ 900.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี แทนคุณ 600.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิราพร ห่อทอง 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤชสร สุวรรณมณี 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นายสุชล จูห้อง 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณ์ธิดา ควรร าพึง 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุสุมา ลมูลภักตร์ 800.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญณัฎฐ์ ศิริมาจันทร์ 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชร พจนาพันธ์ 800.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ สงวนพันธุ์ 900.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤติญา กมลฉัตรโสภณ 800.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร พรมกะจีน 700.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นายกุนต์ พนาเวชกุล 800.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นายศิรสิทธิ ์งามเพริดพร้ิง 700.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นายฐิติวัชร์ สิทธิศิรินนท์ 1,425.00                 ค่าไฟฟ้า ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายฐิติวัชร์ สิทธิศิรินนท์ 192.60                   ค่าน้ าประปา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายฐิติวัชร์ สิทธิศิรินนท์ 357.38                   ค่าโทรศัพท์ ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ สมบูรณ์เหลือ 13,860.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนากานต์ ฉินสุมากุล 12,276.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรีสุดา อังคะค ามูล 15,642.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ณัฎฐา สุวรรณประทีป 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอาคม ตุลา 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ชลลดา ปุญสิริ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.อาริยา บุญตาโลก 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอภิชาติ ชนาธิปกุล 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65



006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก พูลสวัสด์ิ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันพัชพร พระทอง 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชรนน รัตนธวัลกร 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลดา กองอะรินทร์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายชิดชัย สมประสงค์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา สุขส าราญ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายถิรวัฒน์ ราตรี 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล วานิชสมบัติ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรงอัปสร บุญค้ า 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวิมล หงษ์ชู 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรมัย สมมะลวน 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร จงกลรัตน์ 13,416.48               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววงเดือน ด าสะดี 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางฉวีรัตน์ จันทร์ทิม 11,434.50               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายมณฑล งามประเสริฐ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธวัลรัตน์ เช้ือสุวรรณ 9,931.60                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุญญตา บุญลอย 17,139.35               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวป้อม เซ่ียงเจน 9,405.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัตพร สายวรรณะ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุช พงษ์พันเทา 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญกมล เรืองศรี 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี วรเดช 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภลักษณ์ แก้วกังวาล 14,850.00               ค่าจ้างเหมา มค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สอดศรี 12,474.00               ค่าจ้างเหมา มค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสุพิชชา ฐนียธีรวงษ์ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา มค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพฤหัส อุไรเลิศ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา มค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ภาคไพรศรี 11,434.50               ค่าจ้างเหมา มค.65
006: ธ.กรุงไทย นางกรรณิกา เหมทานนท์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา มค.65
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงธ์ อยู่เย็น 11,880.00               ค่าจ้างเหมา มค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย นาสิงห์คาร 8,910.00                 ค่าจ้างเหมา มค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ตาเป็ง 14,850.00               ค่าจ้างเหมา มค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวรปรัชญ์ โสภา 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชวมน ทองส่งโสม 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิรชา อบเชย 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65



006: KTB นางสาวสุชาวดี สมสีดา 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65/ประทีป
006: KTB นางสาวฉัตรนารี ทองเรืองวงค์ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65/ประทีป
006: KTB นางสาวฐิติรัตน์ คางดวง 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65/ประทีป
006: KTB นางสาวปิยวรรณ จันทร์ทิม 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65/ประทีป
006: KTB นายกรณ์ สร้อยธรรมดา 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65/ประทีป
006: KTB นายเอนก แปงใจ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65/สักรินทร์
006: KTB นางสาวโยทะกา สุริยา 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65/สักรินทร์
006: KTB นายกษิดิศ จันทร์ประเสริฐ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65/สักรินทร์
006: KTB นายอารักษ์ ชุ่มจิตร์ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65/สักรินทร์
006: KTB นายพยอม ดวงเทียน 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65/สักรินทร์
006: KTB นายประทีป ติสันโต 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65/สักรินทร์
006: KTB นางสาวสุธาสินี สาระนนท์ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/สวัสด์ิ
006: KTB นางสาวดารารัตน์ โยธาจุล 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/สวัสด์ิ
006: KTB นายอัมรินทร์ อินมะโน 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นายอิศราเวช ยะชะระ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นายเจรนัย บุญทอง 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นายธนภูมิ ฟองสมุทร 3,774.16                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นายสมเกียรติ แข็งขัน 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นายศราวุฒิ ถนอมชาติ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นายวทัญญู สมีพันธ์ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นายสมคิด แก้วหลวง 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นายไกรฤกษ์ ซาวสัก 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นางสาวอภิญญา ชายเรือน 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นางสาวกมลวรรณ ไชยวุฒิ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นางสาวรุ่งอรุณ ชัยยะ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นายณัฐวัฒน์ คนกวน 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นางสาวธนาภรณ์ ปาค าวัง 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นายวีรพงศ์ ศรีสุข 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นายธนกร หวังกุหล า 4,935.44                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/อิศเรศ
006: KTB นายมะรุสนี หะเล๊าะ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/นฤเศรษฐ
006: KTB นายวรวุฒิ เช้ือสง่า 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/นฤเศรษฐ
006: KTB นายสิทธิโชค ไชยบุตร 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/นฤเศรษฐ
006: KTB นายยศศักด์ิ หลีดี 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/นฤเศรษฐ
006: KTB นายทนงศักด์ิ รอดเกล้ียง 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/นฤเศรษฐ



006: KTB นายสุภรอน หะเล๊าะ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/นฤเศรษฐ
006: KTB นายกฤษกร สุขรักษา 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/นฤเศรษฐ
006: KTB นายยุทธชาติ รุยไกรรัตน์ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/นฤเศรษฐ
006: KTB นายศาสตราวุฒิ ค านึงผล 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/วีรวัฒน์
006: KTB นางสาวกัญญาภัค ภาวงค์ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/วีรวัฒน์
006: KTB นางสาวกัลญ์ณัฐ จันท ามา 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/วีรวัฒน์
006: KTB นายปัญญา สุวรรณโส 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/วีรวัฒน์
006: KTB นางสาววรรณนิสา มีฤทธิ์ 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/วีรวัฒน์
006: KTB นายสุระศักด์ิ  ระถี 9,000.00                 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางอ าพร คิดเห็น 9,900.00                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

1,204,716.21          ทส. 1601.2/110

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาคริต นาควิเชียร 438.70                   ค่าน้ าประปา ธ.ค.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาคริต นาควิเชียร 418.37                   ค่าน้ าประปา ม.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุชาดา เกษรเกิด 1,300.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทวิวรรณ ค าหล่อ 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สุชาดา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมยศ กีรติวุฒิกุล 29,700.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณธีพัฒน์ ฐิติภัทรภูวนนท์ 26,730.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
011: ธ.ทหารไทย สิบโท ภูชพงค์ พ่อค้า 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร ไชยสิงห์ 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค. 65
004: ธ.กสิกรไทย นางสาวธัญชนก บุญฤทธิการ 14,850.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65
004: ธ.กสิกรไทย นางมณฑา แป้นศิริ 10,890.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65

111,067.07            ทส. 1601.2/110

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: KTB นางสาวสุธีรา อ านักขันธ์ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ภาสกร
006: KTB นางสาวศิริวรรณ ปันสุข 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ภาสกร
006: KTB นายบิล เมืองเงิน 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายสุขเกษม นันภิวงค์ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายจีระศักด์ิ ตาค า 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายประเทือง พรมเกษา 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล

เงินเขา้บัญชวีันที ่10 กุมภาพันธ์ 2565

เงินเขา้บัญชวีันที ่10 กุมภาพันธ์ 2565



006: KTB นายรักไทย คะนานิน 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายวิทูร จักรแก้ว 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายสกุลชัย เตจ๊ะ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นางสาวมนัญชยา ราชวงษา 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายวีระวุธ ธิอินทร์ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายสุรเชษฐ์ มหามิตร 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายพงศ์วรินทร์ เมืองเงิน 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายนิรันดร์ ทรัพย์ศรีอุดม 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายพงศกร พิมเสน 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายวันตรี ไพรช่ืนสกุล 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ยุทธพงษ์
006: KTB นายบัณฑิต คณาพงศ์พันธ์ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ยุทธพงษ์
006: KTB นายนพพร ใจต๊ะ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ยุทธพงษ์
006: KTB นายสรศักด์ิ เกษมสุขเจริญกุล 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ยุทธพงษ์
006: KTB นายเกรียงศักด์ิ โยรภัตร 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ยุทธพงษ์
006: KTB นายณัฐพล แก้วหนัก 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ยุทธพงษ์
006: KTB นายเอกวัฒน์ วิชาผา 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ยุทธพงษ์
006: KTB นายทศพล ยะเปีย้ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ยุทธพงษ์
006: KTB นางศุภากันต์ บุตรเนตร 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ยุทธพงษ์
006: KTB นายนัคเรศร์ อากาศสุภา 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ประจักษ์
006: KTB นายมารุต หุน่ทอง 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ประจักษ์
006: KTB นายนิติภูมิ ปูน่ าพา 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ประจักษ์
006: KTB นายวิกิจ สีละคร 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/เสกสรร
006: KTB นางสาวมณฑพร จวงสาคร 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/เสกสรร
006: KTB นางสาวพิศมัย อัปมะโห 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/เสกสรร
006: KTB นายศรัณย์พัชร์ แสงอื้น 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/เสกสรร
006: KTB นายบุญตา สิทธิห์าญ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/เสกสรร
006: KTB นายอภิชัย แสงค า 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/เสกสรร
006: KTB นายศิรวิทย์ นารอด 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/เสกสรร
006: KTB นายสุริยง ประวัติ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/เสกสรร
006: KTB นายบุญยงค์ โท้ณพราหม 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/เสกสรร
006: KTB นางสาวหทัยกาญจน์ เรืองฤทธิโรจน์ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นางสาวกัญญาพัชร ชมพู 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายศราวุธ จองค า 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ธีระพล
006: KTB นายณัฐพงษ์ วิเคียน 5,806.40                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์



006: KTB นายนิรุตต์ิ ทรายมูล 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นายศิริชัย สีเขียว 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นายอรรถพล โทมัด 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นายมนต์ชัย นันตาวงค์ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นายโกมินทร์ พระวงษ์วัน 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นายทัศนัย เมืองมา 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นายเอกพงษ์ เผ่าแก้ว 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นายดนุพล ภัทรวรรธ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นายพงษ์ศักด์ิ นันตา 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นายบุญฤทธิ ์ก าลังว่อง 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นายพงษ์นิรันทร์ มีครัว 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นางสาวลักคณา จ าปา 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นางสาวปภัสรา เปีย้ขัน 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นางสาวจิรนันท์ นครแก้ว 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ศิริรัตน์
006: KTB นายปฏิภาณ นวลพรม 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/สุภาพ
006: KTB นายชยากร นวลพรม 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/สุภาพ
006: KTB นายธานี หนูยิ่ง 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/สุภาพ
006: KTB นายธนวัฒน์ พรหมจรรย์ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/สุภาพ
006: KTB นายอธิษฐ์ โย๊ะหมาด 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/สุภาพ
006: KTB นายภานุวัตต์ จันต๊ะ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ก้องกิตติพัศ
006: KTB นายเจษฏา เมายานะ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ก้องกิตติพัศ
006: KTB นายพงศกร วังพาล 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ก้องกิตติพัศ
006: KTB นายก้องเกียรติ มะโนเปีย้ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ก้องกิตติพัศ
006: KTB นายศักด์ินริทร์ ค าพ่วง 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ก้องกิตติพัศ
006: KTB นายวิทวัส บัวเกตุ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ก้องกิตติพัศ
006: KTB นางสาวนวภัสร์ มั่งค่ัง 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ก้องกิตติพัศ
006: KTB นางสาวกานต์รวี อ่อนวัน 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ก้องกิตติพัศ
006: KTB นายธีรภัทร์ เงินดี 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/ก้องกิตติพัศ
006: KTB นายธรรมรัตน์ แก้วเกตุ 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/จิระ
006: KTB นางสาวศิริวิภา เย็นจิตร 9,000.00                 ค่าตอบแทน มค.65/จิระ
006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 4,880.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางอินทิรา รัตนวงศา 3,860.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอื้อใจรัช ทองดอนโพธิ์ 4,140.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล 3,660.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา



006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 2,400.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวรรณกร จูมปา 4,860.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายณัชพล เลิศกุลทานนท์ 2,820.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตากาญจน์ ด้วงด า 4,500.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินทร สร้อยแก้ว 3,880.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษรา กองจินดา 3,860.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรกมล ราชิวงค์ 6,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร 1,740.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร ศรีพูล 2,200.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก อินทา 3,920.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิศัลย์ ยวงใย 4,500.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิตยา โพธิเ์งิน 1,400.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายชาคริต แนวโสภา 3,090.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิสิฐ เทียนแก้ว 3,360.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลวรรณ ชูแก้ว 1,420.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ดรแก้วริมขวา 1,500.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางวันดี บ ารุงถิ่น 3,200.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายรัชภัฏ กุลวงษ์ 4,900.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา ชาญภัทรฤทธิ์ 4,280.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีประเสริฐ มินหะรีสุไรมาน 1,260.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพร้ิงเพลา คงงาม 3,850.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดุษฎี เริงหรินทร์ 4,020.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางวัลยา บุตรดี 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายกันตธีร์ ศิริปิน่ 1,300.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัดชา ช้างทิพ 2,260.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย สิบเอกหญิงชิดชนก ไชยชิต 1,750.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางเกศกนก จงสุขสันติกุล 700.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายโสฬส เอี่ยมเหมือน 4,370.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร หนูเมียน 3,530.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายจตุรงค์ หมอโอสถ 4,140.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ 3,500.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด 2,560.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภรณ์ ส้มเกล้ียง 1,300.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/บัณฑิต



006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิศานาถ เศรษฐบุตร 2,680.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรศยา สมจัย 4,660.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายระเด่น แสงดารา 1,560.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 4,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภา สกลนคร 3,660.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นายสุรเชษฐ์ เศรณีวิจัยกิจการ 3,510.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทชา สังข์น้ ามนต์ 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นนทชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอี่ยมส าอางค์ 500.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นนทชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร โคตรวงค์ 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นนทชา
006: ธ.กรุงไทย นายเบญจพล โพชชมภู 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นนทชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร รัตนารี 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นนทชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังคณา ทองค า 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นนทชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์ลภัทร เอี่ยมธรกุล 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นนทชา
006: ธ.กรุงไทย นางมารศรี แก้วปราณี 500.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นายฐานันดร เพ็ชรดี 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันภียาฬ์ วันเห่า 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐาปะนีย์ โฮ่กุล 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนู สุขประเสริฐ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวรัตน์ อ่างบัว 100.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายฝน จาดภักดี 100.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรุตา จอนไธสง 500.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางศุภินทรา บัวหอม 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพาภรณ์ โพธิเ์สือ 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ กล่ินจันทร์ 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน กัลยาวงศา 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นายศักด์ิสิทธิ ์แสนประเสริฐ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/มารศรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง 2,120.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจษินี ไชยสิทธิ์ 540.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.โอสถ จิรวัฒนชัยกุล 540.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิศา บางบ่อ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยนุช เกื้อชู 540.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรวัลย์ อะทะสุวรรณ์ 840.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เส็งพรม 880.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฟาติมา นพคุณ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณวดี พานทอง 780.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดีวัลย์ เฉลาชัย 740.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวริญญารัตน์ โชติพิรุฬห์ชัย 980.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย นายภิรกร วริศธนเกศรา 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัสธารีย์ ไตรทวีพัฒน์ 640.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิสา เชาว์ช่างเหล็ก 840.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พิมพ์นิภา
006: ธ.กรุงไทย นางสุภาวดี สนธิ 3,320.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สุภาวดี
006: ธ.กรุงไทย นายสินธวัช อินทรักษ์ 2,320.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สุภาวดี
006: ธ.กรุงไทย นางศรัญญา ใหม่คามิ 2,320.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สุภาวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอี่ยม 3,930.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/นนทภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ 2,640.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/นนทภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกุล 2,666.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/นนทภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรี จิรเศรษฐดิลก 2,916.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/นนทภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา สุริยะ 2,494.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/นนทภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอนันตชัย อยู่ดี 7,940.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/อนันตชัย
006: ธ.กรุงไทย นางก าไร เนียรภาค 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/อนันตชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจีรภา พรหมโคตร 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/อนันตชัย
006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เฉยปัญญา 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/อนันตชัย
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เหมือนทอง 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/อนันตชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ จ าปา 3,380.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรัญญา ชัยขรรค์เมือง 1,630.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายภคิน กุลน้อย 1,630.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ จ าปา 12,200.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพ์สี 4,520.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรัญญา ชัยขรรค์เมือง 4,750.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายภคิน กุลน้อย 4,750.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายงามเอก อินทรมณี 4,720.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีประทีป เจิมสม 14,480.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 3,680.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ า 4,280.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 1,280.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค า 1,280.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ ขอสุข 1,280.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 1,280.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชาญชัย



006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุริโย 1,280.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 1,280.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,500.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 1,200.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีร์ ศรีทิพโพธิ์ 1,200.00                 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ม.ค.65สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 890.00                   ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน์ เล้าสกุล 3,180.20                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สุทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัสวี ไตรยะพานิช 1,520.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สุทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ ทองนุช 1,780.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สุทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายจรัส ช่วยนะ 10,580.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/จรัส 
006: ธ.กรุงไทย นายอานนท์ จันทร์สวัสด์ิ 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/จรัส 
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ จัดเขตรกรรม 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/จรัส 
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติกุล เวชกิจ 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/จรัส 
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริสา บรรดาศักด์ิ 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/จรัส 
006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวนาถ หอมช่ืน 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/จรัส 
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ อรนัด 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/จรัส 
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลธิดา ค าใจ 6,430.00                 ค่าเบีย้เล้ียง  ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 1,200.00                 ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสรา ทองฉอ้อน 1,200.00                 ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชัยเวียง 27,720.00               ใบยืมเลขที ่220/65 ลว. 8 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี บัวปลี 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายดรุณ เสนามี 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางรัมภา เฉลิมวงษ์วิจิตร์ 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรรณ์ สุนทร 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังสนา ศิริดล 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิญญา มั่นหมาย 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมร เอี่ยมเล็ก 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬาวัลย์ พรหมสุวรรณ 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/จุฬาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนุช แซ่เจี่ย 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/จุฬาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิชุดา จ าเนียรพันธุ์ 1,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/จุฬาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวแก้วกานต์ กัญหา 900.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/จุฬาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโชติกา มั่นคง 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/จุฬาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นายมนต์มณัฏฐ์ เสมสวัสด์ิ 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วุฒิกร
006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิกร คุ้มเจริญ 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วุฒิกร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาวรรณ แสนค าภา 200.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วุฒิกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สดใส 400.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วุฒิกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า 200.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วุฒิกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรกมล มีสุข 400.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วุฒิกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรทิพย์ แก้วไพฑูรย์ 200.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วุฒิกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตรา ครองสถาน 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วุฒิกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพย์วรรณ์ ก าแพงแก้ว 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วุฒิกร
006: ธ.กรุงไทย นางกมลทิพย์ เอี่ยมเหมือน 500.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วุฒิกร
006: ธ.กรุงไทย นางศิริวรรณ์ เกิดแก่น 400.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วุฒิกร
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 311.19                   ค่าไฟฟ้า ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 192.60                   ค่าน้ าประปา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 738.25                   ค่าโทรศัพท์ ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายวิชิต กัณหา 2,200.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน จันทร์แรม 2,800.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายธนากร กีรติภควัต 2,800.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 3,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิติยา ภูภ่ิรมย์ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางรุ่งรัตน์ สารนิตย์ 4,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา กระเร็น 3,400.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติภรณ์ สุวรรณพงษ์ 3,600.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 1,200.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.6พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 1,500.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.6พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 1,300.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.6พิชัย

1,105,504.64          ทส. 1601.2/119

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 1,200.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ดุษฎี
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ 500.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/นนทชา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์ 1,700.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สุทัศน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 1,500.00                 ค่าตอบแทนกรรมการ ม.ค.65/อธิพงษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางภัคจิรา นามแสน 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิสิทธิชั์ย เขตสกุล 1,120.78                 ค่าไฟฟ้า ธ.ค.64
26,810.78              ทส. 1601.2/119

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref
006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 3,116.91                 ใบยืมเลขที ่231/65 ลว. 9 ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ จูมจะนะ 22,196.00               ใบยืมเลขที ่215/65 ลว. 4 ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ ประทวนชัย 17,245.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเกื้อ 11,210.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 10,585.40               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 7,380.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 9,410.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 1,365.00                 ค่าใช้จ่ายประชุม ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แจ้งสว่าง 5,489.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 9,800.00                 ค่าทีพ่ัก,พาหนะ ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 9,840.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 3,840.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 1,040.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 1,040.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล โพธิท์อง 300.00                   ค่าพาหนะ ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสุภาพร แสงละออ 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรปรียา พระวิวงศ์ 700.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิมล โรทะกะ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายสุวิชัย ศรีบุรินทร์ 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดารารัตน์ กุมภาว์ 600.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนพรัตน์ ศรีพร 600.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาธิตา ทาบทอง 600.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา คดีโลก 600.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายชยุตพงศ์ ศรีสิทธิพิศาลภพ 500.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางวัชรินทร์ มียอด 500.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัญญาศิริ จินตยาวุฒิ 800.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรสริน เขตสูงเนิน 900.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลปาลี ทรรพนันท์ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิพาวรรณ อบกล่ิน 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลยกร เช้ือเอี่ยม 200.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายศุภชาติ เขตสูงเนิน 200.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริรัตน์ แรงคง 500.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิตญาดา เหลางาม 600.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางลัดดาวัลย์ ศรีสนธิแสง 100.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ วงษ์อาษา 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายคมสันต์ วัจรา 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายวัฒนะ ชาวไร่อ้อย 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ทองบ่อ 500.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 3,600.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรชนก เทศเขียว 3,600.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตุชาติ 4,600.00                 ใบยืมเลขที ่214/65 ลว. 2 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตุชาติ 20,000.00               ใบยืมเลขที ่214/65 ลว. 2 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตุชาติ 10,000.00               ใบยืมเลขที ่214/65 ลว. 2 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นายกษมา มุสิกวัตร 24,326.00               ใบยืมเลขที ่206/65 ลว. 1 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤตศิลป์ สงเคราะห์ 33,500.00               ใบยืมเลขที ่233/65 ลว. 9 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ มีนาค 24,320.00               ใบยืมเลขที ่225/65 ลว. 9 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ 83,320.00               ใบยืมเลขที ่229/65 ลว. 9 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร 55,168.00               ใบยืมเลขที ่221/65 ลว. 8 ก.พ. 65

388,991.31              ทส. 1601.2/124
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 11,240.00               ใบยืมเลขที ่227/65 ลว. 9 ก.พ. 65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพินิจศักด์ิ กล่ินมาลา 25,100.00               ใบยืมเลขที ่222/65 ลว. 9 ก.พ. 65

36,340.00               ทส. 1601.2/124

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 2,954.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ ประทวนชัย 270.00                   ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายปริญ สมอดี 520.00                   ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ชมช่ืน 790.00                   ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล มีศรี 200.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยา วิริยะกาล 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณพร พยอม 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรินรดา อุ่นขัวเรียง 1,360.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ศุภฤกษ์
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพวรรณ วงษ์กลัด 1,460.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสมคิด สอนศรี 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรยา ไตรรัตน์ 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภา ปลอดโคกสูง 1,360.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ โรจนวรพันธ์ 680.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ นัสบุสย์ 243.00                   ค่าไปรษณีย์ ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ นัสบุสย์ 631.30                   ค่าอินเตอร์เน็ต ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 9,330.00                 ค่าเบีย้เล้ียง  ม.ค.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 3,920.00                 ค่าเบีย้เล้ียง  ม.ค.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 4,420.00                 ค่าพาหนะ ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธิ์ 11,720.00               ค่าเบีย้เล้ียง  ม.ค.65/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 6,740.00                 ค่าเบีย้เล้ียง  ม.ค.65/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายพีรวุฒิ ต้ังเกื้อมิตร 6,770.00                 ค่าเบีย้เล้ียง  ม.ค.65/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 6,900.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 11,040.00               ค่าเบีย้เล้ียง  ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 1,240.00                 ค่าเบีย้เล้ียง  ก.พ.65/ปัทมาภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 240.00                   ค่าเบีย้เล้ียง  ก.พ.65/ปัทมาภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายทวิธาร จีนะสฤษด์ิ 240.00                   ค่าเบีย้เล้ียง  ก.พ.65/ปัทมาภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมีนา อุปถัมภ์ 240.00                   ค่าเบีย้เล้ียง  ก.พ.65/ปัทมาภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิราพร ห่อทอง 240.00                   ค่าเบีย้เล้ียง  ก.พ.65/ปัทมาภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ สงวนพันธุ์ 240.00                   ค่าเบีย้เล้ียง  ก.พ.65/ปัทมาภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร พรมกะจีน 240.00                   ค่าเบีย้เล้ียง  ก.พ.65/ปัทมาภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายศิรสิทธิ ์งามเพริดพร้ิง 240.00                   ค่าเบีย้เล้ียง  ก.พ.65/ปัทมาภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายกุนต์ พนาเวชกุล 240.00                   ค่าเบีย้เล้ียง  ก.พ.65/ปัทมาภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณ์ธิดา ควรร าพึง 240.00                   ค่าเบีย้เล้ียง  ก.พ.65/ปัทมาภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 1,000.00                 ค่าตอบแทน ม.ค.65/เมธี
006: ธ.กรุงไทย นายธิติ กนกทวีฐากร 1,000.00                 ค่าตอบแทน ม.ค.65/เมธี
006: ธ.กรุงไทย นางพรรัตน์ โลหะขจรพันธ์ 1,000.00                 ค่าตอบแทน ม.ค.65/เมธี
006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 8,250.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/
006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 900.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิกุลแก้ว แนมพลกรัง 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 1,300.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์



006: ธ.กรุงไทย นายสมิทธิพล อุ่นสา 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประมีนา จันทรัตน์ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประกายดาว ขวัญนิยม 1,200.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนากานต์ แกล้วทนงค์ 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางศิรินทร์ จันทนู 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชราภา เอี่ยมเอก 900.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาว ดาราวรรณ ช่วยบุญ 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พรมจันทร์ 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางอรุณศรี รัตนพันธ์ 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราจิน เพือ่นชอบ 1,200.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายกีรติ มาลัยสันทัด 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวถวิกา ติดสนิท 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสรา ทองฉอ้อน 1,200.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัคจิรา หน่ายหนีช่ัว 1,200.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 900.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมิตรา สุขเกิด 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 900.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางพูนทรัพย์ คนึงเหตุ 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวล าพึง ลาลุน 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสมศรี เขตสูงเนิน 900.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี อินต๊ะเสน 525.00                   ค่าอาหารประชุม ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิมล ฦาชา 885.71                   ค่าไฟฟ้า ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณา มีเหม็ง 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายเสวก ภูโต 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ทองใบ 840.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณพิชญา วะเกิดเป้ง 1,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาสินีพัฒน์ บัวสรวง 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายทวีศักด์ิ เทียรวรรณ 1,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันยกร ทองมาก 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิริยา ศุภศร 1,620.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายศุกรันทร์ ฮามิ 840.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสร ถมยาบัตร 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์



006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แสงเพชร 1,680.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญณัฐณ์ ทองอร 1,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์พิศา เพ็ชรผุดผ่อง 1,560.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ มีนาค 1,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาทิพย์ ชูวารี 1,380.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนลนีย์ พงษ์นิธิศบวร 840.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายธานี รัตนปรีชาชัย 1,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์

133,049.01            ทส. 1601.2/128

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์ 980.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ศุภฤกษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าท่ีร้อยตรีภูมิรัตน์ นาคอุดม 980.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/ศุภฤกษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 738.25                   ค่าอินเตอร์เน็ต ธ.ค.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวระเบียบ ศรีกงพาน 16,820.00               ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี ต.ค.64
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทวิวรรณ ค าหล่อ 240.00                   ค่าเบีย้เล้ียง  ก.พ.65/ปัทมาภรณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเพ็ญวิชญ์ ศรีชัย 1,000.00                 ค่าตอบแทน ม.ค.65/เมธี
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 1,200.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพัชรินทร์ บุญราศรี 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนภาวดี สงค์มณี 1,200.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/พัชรินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิจารณ์ เสนสกุล 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฎฐ์ธนัน ทรัพย์โภค 1,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.65/วิจารณ์

25,938.25              ทส. 1601.2/128

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ 29,108.00               ใบยืมเลขที ่ 239/65 ลว. 10 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา รังศรี 2,500.00                 ใบยืมเลขที ่ 241/65 ลว. 11 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นายบุญเลิศ งามลักษณมงคล 78,927.00               ใบยืมเลขที ่ 250/65 ลว. 17 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นายมานะ จิตฤทธิ์ 5,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/มานะ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตหรา เจือจันทร์ 3,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/มานะ
006: ธ.กรุงไทย นางปุญชรัสมิ์ หลงเวช 3,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/มานะ
006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ 3,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/มานะ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงธิดา ตันตา 3,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/มานะ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 8,600.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65

เงินเขา้บัญชวีันที ่18 กุมภาพันธ์ 2565
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006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 9,090.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/นันทนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 7,940.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/นันทนา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 3,102.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 1,782.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 1,488.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศมิ์ เกียรติโภคะ 5,378.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 3,870.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 3,876.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ไพจิตร 3,860.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นายนวาศ ภูล้ินลาย 4,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/นวาศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลักษณ์ กล าพัด 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/นวาศ
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ จันแป้น 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/นวาศ
006: ธ.กรุงไทย นายนริศ หนูศักด์ิ 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/นวาศ
006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 2,930.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรชุดา เช้ือช่าง 2,920.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สุวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธิ ์ท่าช้าง 23,160.00               ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นางสุทิณัฏฐา เสมาทอง 3,600.00                 ค่าสมนาคุณวิทยากร ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์ 3,711.90                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค์ เหล่าสูงเนิน 4,108.69                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล 8,870.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/สมบูรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพีร พวงมาลี 9,660.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/สมบูรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ์ พวงนิล 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/สมบูรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 12,590.00               ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ์ หอมจันทร์ 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายนราธิป เมฆสุวรรณ 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 5,440.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ สีเขียว 8,960.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญสูง 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรัพย์ 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายศิขรินทร์ งามละมัย 3,360.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 417.30                   ซ้ือหลอดไฟนีออน ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 67,200.00               ชุดตรวจ ATK ก.พ.65

370,848.89            ทส. 1601.2/132



Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมนต์ชัย เพิม่ผลนิรันดร์ 3,008.84                 ใบยืมเลขที ่ 244/65 ลว. 14 ก.พ. 65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์ 680.00                   ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 3,670.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เพ็ญสุรัศมิ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 3,460.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สุวรรณ

10,818.84              ทส. 1601.2/132

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref
006: ธ.กรุงไทย กรมบังคับดคี (อัญชลี) 27,400.00               xxxx

27,400.00              ทส. 1601.2/159

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref
006: ธ.กรุงไทย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด 40,266,671.00         xxxx
006: ธ.กรุงไทย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด 14,559,221.00         xxxx
006: ธ.กรุงไทย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด 6,110,525.50           xxxx
006: ธ.กรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,967,000.00           xxxx
006: ธ.กรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6,790,800.00           xxxx
006: ธ.กรุงไทย บจ.เอไอเอ GA08650100 88,950.00               xxxx
006: ธ.กรุงไทย บจ.เอไอเอ GA08650100 13,809.80               xxxx
006: ธ.กรุงไทย บจ.เอไอเอ GA08650100 289,220.00              xxxx
006: ธ.กรุงไทย บจ.เอไอเอ GA08650100 46,241.00               xxxx
006: ธ.กรุงไทย การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมป่าไม้ 300.00                   xxxx
006: ธ.กรุงไทย การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมป่าไม้ 450.00                   xxxx

71,133,188.30        ทส. 1601.2/160

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref
006: ธ.กรุงไทย นายภานุพงศ์ ศิริรัตน์สกุล 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางวรรณี ทองเช้ือ 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญนภา แถวไธสง 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางรัญจวน พลึกรุ่งโรจน์ 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายศิริพงษ์ หนูสว่าง 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรศักด์ิ อ่างทอง 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/คม
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวชิดชนก เพ็งสว่าง 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธิ ์มงคลดี 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวิศาล อร่ามวิทย์ 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาภรณ์ ด ารงค์ไทย 17,139.35               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขัติ 4,950.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไอรดา นาละต๊ะ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางจันเป็ง สารจุม 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา อิ่นแก้ว 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาลัย ใหม่กัน 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายศตายุ วัฒนาธีระกิจ 9,405.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายธนิต มาเพิม่ 9,405.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายประดับ นาละต๊ะ 9,405.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิการ์ แดงซิว 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพวงแก้ว โมบัณดิษฐ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงทิพย์ หนูทัด 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวิทย์ ธิการ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย นนทะค าจันทร์ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรชัย สมเท่ียง 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย สุกใส 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางกัญญา มาเพิม่ 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายนราวุฒิ มีเงิน 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายโยธิน กัณทะวงษ์ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายวิทิต พุฒิพงศ์เจริญชัย 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายเสนอ บัวชุ่ม 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งทิวา ปัญญา 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางบัวผัด แดงซิว 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสีนวน ใหม่กัน 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงไกร เสือบัญชา 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสมใจ บุญศรี 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย สว่างธรรมคีรี 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางอรทัย น้ าวน 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนันฉัตร มาเพิม่ 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายพนา เขม้นเขตการ 10,395.00               ค่าจ้างเหมา ต.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นายคงเดช ราชกาวี 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายธนะชัย ปุกเปียง 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางรวิภา ปุกเปียง 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายสหัสพล พระสลัก 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ สิงขรอภิบาล 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายธิติ จรัสพงไพร 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางนงคราญ โก่งมณี 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายสหัสพล พระสลัก 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรหาร ชินสุขคีรี 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ชินสุขคีรี 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางรุ่งทิวา สีจ๊ะแปง 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินันท์ วาทา 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายผัด กันทะวงษ์ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมาน ปัญญาไว 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางอรทัย น้ าวน 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย สว่างธรรมคีรี 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมใจ บุญศรี 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงไกร เสือบัญชา 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางเยาวเรศ อินต๊ะยา 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายเจนวิทย์ ใจแพร่ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางจิตรลดา เกื้อชู 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางรวิภา ปุกเปียง 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ อ่อนสมสอด 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสะค๊ึ ชินสุขคีรี 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันดา นาต๊ะ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางผัด ตาแสงวงษ์ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอ าพล ทานะ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิน ใจสา 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอินหวัน แก้วโชน 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุเทพ โก่งมณี 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายจันเป็ง สารจุม 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสีนวน ใหม่กัน 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสักรินทร์ ปัญญาใจ 259,600.00              ใบยืมเลขที ่252/65 ลว.  17 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธิ์ 1,000.00                 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ก.พ.65



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 700.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศมิ์ เกียรติโภคะ 1,500.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 1,400.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 1,300.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภัค พรายแย้มแข 800.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะกั่วทุ่ง 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิยาพร เดชน้อย 900.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นายฐนนนท์ พลเจียก 500.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ไพจิตร 400.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
006: ธ.กรุงไทย นายอาคม ง่านวิสุทธิพันธ์ 856.00                   ค่าบริการ ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นายอาคม ง่านวิสุทธิพันธ์ 856.00                   ค่าบริการ ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายฐานะ จิตต์มั่น 304.95                   ค่าน้ าประปา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิมล ฦาชา 856.00                   ค่าโทรศัพท์ ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางมาริษา เอี่ยมพ่วง 2,450.00                 ชุดตรวจและน้ ายา ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิราวุธ บัวโรย 6,800.00                 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายประดับ นาละต๊ะ 9,405.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธนิต มาเพิม่ 9,405.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายศตายุ วัฒนาธีระกิจ 9,405.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.นภาลัย ใหม่กัน 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.กาญจนา อิ่นแก้ว 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางบัวผัด แดงซิว 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.รุ่งทิวา ปัญญา 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.สุธาชินี สายชาลี 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายเสนอ บัวชุ่ม 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิทิต พุฒิพงศ์เจริญชัย 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายโยธิน กัณทะวงษ์ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายนราวุฒิ มีเงิน 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.สุมนวดี ชาญช่างทหาร 12,375.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ เทพา 12,375.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวรินยุพา นาต๊ะ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65



006: ธ.กรุงไทย นางถนอมจิตร พิพัฒน์ศาสตร์ 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ต่าน้อย 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.กมลจันทร์ แสงหล้า 13,365.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 44,960.00               ใบยืมเลขที ่258/65 ลว. 21 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 625.95                   ค่าโทรศัพท์ ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 237.00                   ค่าไปรษณีย์ ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายฐานะ จิตต์มั่น 3,985.18                 ค่าไฟฟ้า ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 418.37                   ค่าน้ าประปา ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 1,498.00                 ค่าอินเตอร์เน็ต ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 5,200.00                 ค่าวัสดุ ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สุขสบาย 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอิมรอน บูเก็ม 5,516.08                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนภัส แสงสี 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอดิศักด์ิ บุญมา 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ ชูรัตน์ 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธิ ์ทองจันทร์แก้ว 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย ห่มหม่วง 9,000.00                 ค่าตอบแทนพนักงานตรวจป่า ม.ค.65/พลกฤษณ์

1,354,647.88          ทส. 1601.2/161

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref
030: ธ.ออมสิน นายอนุสรณ์ บุญมี 7,425.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง 4,566.76                 ใบยืมเลขที ่254/65 ลว.  18 ก.พ. 65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพันธ์กุล 1,100.00                 ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.65/เพ็ญสุรัศมิ์

13,391.76              ทส. 1601.2/161

เงินเขา้บัญชวีันที ่28 กุมภาพันธ์ 2565


