
Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายเป็ง นันตา 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกัลปนา ฟูเชื้อ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายมานพ เพชรมณีเลิศ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสุนทร วาทา 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ทัศพร อนุรักษ์มาลัยกุล 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ณิชกานต์ หิรัญอุดมโชค 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสุพรรณ สิงขรอภิบาล 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายวีระ วาทา 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา แสนเจริญลาภ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางปริศรา ท้องฟ้าคุณากร 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.จุฑามาศ อ่อนสมสอด 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด สุยะตุ่น 14,850.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.เพียงทิพย์ หนูทัด 14,850.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางขนิษฐา อ้ายจุ้ม 14,850.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิการ์ แดงซิว 14,850.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย นุ่มนวล 14,850.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาชินี สายชาลี 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดีกาจน์ ต๊ะอ้าย 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินันท์ จันห้วย 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลจันทร์ แสงหล้า 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายบรรหาร ชินสุขคีรี 10,890.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ชินสุขคีรี 10,890.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร ชนมากุรทรัพย์ 10,890.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางจิตรลดา เกื้อชู 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายเจนวิทย์ ใจแพร่ 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไอรดา นาละต๊ะ 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราลี ศรีเกื้อ 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64
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006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรชัย สมเทีย่ง 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย นนทะค าจันทร์ 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวิทย์ ธิการ 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายมงคลฉัตร มากมี 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสนธยา ทาวงษ์ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอุเทน อินต๊ะยา 9,900.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ธนะบุญ 9,900.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมาน ปัญญาไว 11,880.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.สุมนวดี ชาญช่างทหาร 12,375.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสันติ เกตุวิริยะกุล 12,375.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ เทพา 12,375.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางวรินยุพา นาต๊ะ 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางถนอมจิตร พิพัฒน์ศาสตร์ 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ต่าน้อย 13,365.00               ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสะค๊ึ ชินสุขคีรี 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางรุ่งทิวา สีจ๊ะแปง 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ศิรินันท์ วาทา 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายผัด กันทะวงษ์ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย น.ส.วันดา นาต๊ะ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางผัด ตาแสงวงษ์ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอ าพล ทานะ 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิน ใจสา 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายอินหวัน แก้วโชน 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสุเทพ โก่งมณี 9,108.00                 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ 3,166.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกุล 2,670.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ค ารอด 2,640.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจา กะหะกะสิทธิ์ 2,540.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นายอ าพร ขาวศิริ 2,700.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/อ าพร

006: ธ.กรุงไทย นายจรูญ ชูพิน 1,200.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/อ าพร



006: ธ.กรุงไทย นายวรายุทธ์ พินิจเนตร 1,200.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/อ าพร

006: ธ.กรุงไทย นายนิพล แขวงเมฆ 1,200.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/อ าพร

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา กองยอด 1,200.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/อ าพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ชลสินธุ์ 1,200.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/อ าพร

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ศรีนวล 1,200.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/อ าพร

006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 1,280.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาวรรณ แสนค าภา 3,090.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า 1,580.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 8,130.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/ประพันธ์

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 3,930.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/ประพันธ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัสสรา เนตรสว่าง 14,840.00               ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 1,970.00                 ค่าพาหนะ ก.พ.65

006: ธ.กรุงไทย นางอินทิรา รัตนวงศา 1,365.00                 ค่าอาหารประชุม ก.พ.65

006: ธ.กรุงไทย นางสุทิณัฏฐา เสมาทอง 1,575.00                 ค่าอาหารประชุม ธ.ค.65

006: ธ.กรุงไทย ว่าทีร้่อยเอกมานพ นามไพร 10,380.00               ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธิส์ะ 10,952.00               ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65

006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล หนูพิชัย 12,490.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ไพศาล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเครือมาศ สุขพลอย 4,900.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ไพศาล

006: ธ.กรุงไทย นายธนดล วิเชียร 4,400.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ไพศาล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ เนียมประยูร 4,990.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ไพศาล

006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธุ์ 4,750.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ไพศาล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 910.00                   ค่าอาหารประชุม ก.พ.65

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 7,504.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/กานดิษฏ์

006: ธ.กรุงไทย นายธีระศักด์ิ จิระพงษ์ 3,960.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/กานดิษฏ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 254.13                   ค่าน้ าประปา พ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 254.13                   ค่าน้ าประปา ธ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 143.38                   ค่าโทรศัพท์ ธ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 1,059.30                 ค่าอินเตอร์เน็ต ธ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 2,247.32                 ค่าไฟฟ้า พ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 1,255.35                 ค่าไฟฟ้า ธ.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 3,463.00                 ค่าไฟฟ้า ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 174.75                   ค่าโทรศัพท์ ธ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 2,631.54                 ค่าไฟฟ้า ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิติยา ภูภ่ิรมย์ 16,412.00               ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 240.00                   ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/ศักดา

006: ธ.กรุงไทย นายสมิทธิพล อุ่นสา 476.00                   ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65/ศักดา

742,463.90            ทส. 1601.2/156

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางมาลัย สายสินธ์ 9,355.62                 ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.65/ปรับ=600/คืน=2,419.38

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล 3,206.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ศรัณธร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายฉัตรชัย ประสงค์เงิน 1,688.00                 ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ศรัณธร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ 19,600.00               ค่าเบีย้ประชุม ม.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ 525.00                   ค่าอาหาร ม.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาตรี ศรียาภัย 240.00                   ค่าเบีย้เล้ียง ก.พ.65

34,614.62              ทส. 1601.2/156

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

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายวิทิต พุฒิพงศ์เจริญชัย 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ต.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายวิทิต พุฒิพงศ์เจริญชัย 9,108.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.65

18,216.00              ทส. 1601.2/167
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Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธิ์ 1,000.00                 ค่าเชื้อเพลิง ก.พ.65

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 27,500.00               ค่าวัสดุ ก.พ.65

28,500.00              ทส. 1601.2/169

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565


