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006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมพร ค าชมภู 15,340.00                ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาสินีพัฒน์ บัวสรวง 1,922.50                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 1,922.50                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสุนิตา หงนิพนธ์ 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก 1,250.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ 1,250.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัฒนา ช่างหิน 1,250.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ ประทวนชัย 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางนิศากร ง้ิววิจิตร 750.00                     ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 500.00                     ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายพฤกษ์ โสโน 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ฮมแสน 750.00                     ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 4,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ ประทวนชัย 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางนิศากร ง้ิววิจิตร 750.00                     ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายพฤกษ์ โสโน 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ฮมแสน 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 5,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายวิษณุ ด ารงสัจจ์ศิริ 1,250.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 1,250.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐภูมิ อมรโชติ 1,250.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นายสมนึก ชูวงส์ 1,250.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 300.00                     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ธ.ค.64/วรรณชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรสา บุญประเสริฐ 300.00                     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ธ.ค.64/วรรณชรินทร์
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์ 300.00                     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ธ.ค.64/วรรณชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ 300.00                     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ธ.ค.64/วรรณชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 300.00                     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ธ.ค.64/วรรณชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชาติ บุญชูวงค์ 300.00                     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ธ.ค.64/วรรณชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายชาตรี รักษาแผน 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน์ เล้าสกุล 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ บุญยืน 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
006: ธ.กรุงไทย นายคงศักด์ิ มีแก้ว 400.00                     ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ บุญยืน 400.00                     ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
006: ธ.กรุงไทย นายชาตรี รักษาแผน 300.00                     ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 300.00                     ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริตา มงคล 200.00                     ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนัทธมน นุชบางเด่ือ 200.00                     ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
006: ธ.กรุงไทย นายชัยฤทธิ ์สุวรรณพงศ์ 200.00                     ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ สิงห์ปัญญา 200.00                     ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ ดุมา 7,880.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายอานนท์ จันทร์สวัสด์ิ 4,400.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรนุช กรมไทยสงค์ 4,400.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายกรกกฎ สายแวว 4,400.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริสา บรรดาศักด์ิ 4,400.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ธ.ค.64/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย เงินงบประมาณกรมป่าไม้ 2,430.00                  ถอนเงินคืนเงินงบประมาณให้ถูกต้อง

88,595.00               ทส. 1601.2/103

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิจารณ์ เสนสกุล 2,172.50                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุชาดา เกษรเกิด 1,250.00                  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ม.ค.65/วิรากานต์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
025: ธ.กรุงศรีอยุธยา นางกันตินันท์ ผิวสอาด 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายฉัตรชัย ประสงค์เงิน 400.00                     ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปิยะ อุรีรักษ์ 400.00                     ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฐพร แตงหมี 300.00                     ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.64/ชาตรี

6,522.50                 ทส. 1601.2/103
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006: ธ.กรุงไทย น.ส.ธัญญารัตน์ ไกรสิทธิ์ 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.นลิสา ทองแดง 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ศิริพร คงประเสริฐ 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.สิริลักษณ์ ค าประสพ 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.จิตต์จริยา โปรดโคกสูง 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ณัฎฐา ริมฝาย 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ปาริชาด แสงงาม 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.เจนจิรา ฉิมนอก 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ดวงกมล สว่างโคกกรวด 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ดวงฤทัย หอมทอง 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.สิริรัตน์ ค าแฝง 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนิดา แก่นเฟือ่ง 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายปวรุตม์ ทิพย์บุรี 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ลัญชนา ยกแก้ว 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ชุติมาศ หนูแก้ว 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ดลฤดี นาคสมบูรณ์ 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ฌษ รัตนเสน 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.นิรุชา ใจวงศ์ 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.สมปรารถนา ชูศรีทอง 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.อรัญญา เสาเวียง 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางชนิษฐา จันทโชติ 2,320.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชนิษฐา
006: ธ.กรุงไทย นายก่อพงศ์ ฤกษ์วิเศษ 2,320.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชนิษฐา
006: ธ.กรุงไทย นางวรพรรณ หิมพานต์ 5,660.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายธีรยุทธ วงสอน 3,860.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัตรา กล่อมอิ่ม 3,360.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/วรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ บัวเพ็ชร 9,260.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สุดารัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพิศตรา นาถมทอง 4,460.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สุดารัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยาภรณ์ หยู่มุ้ย 4,360.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/สุดารัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 5,400.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัทร ยามมี 4,400.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลักษณ์ กล าพัด 4,400.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ จันแป้น 4,400.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชวลิต
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006: ธ.กรุงไทย นายบุญธรรม หน่อแก้ว 4,400.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.65/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน 51,510.00                ใบยืมเลขที ่230/65 ลว. 9 ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ ครองกิจศิริ 39,400.00                ใบยืมเลขที ่207/65 ลว. 1 ก.พ.65

505,910.00              ทส. 1601.2/122

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายจันไท จิตรจักร 17,840.00                ใบยืมเลขที ่203/65 ลว .31 ม.ค. 65
002: ธ.กรุงเทพฯ บจก.อินเทอร์แอคทีฟอินฟอร์เมชั่นซิสเต็มส์ 160,500.00               คืนเงินหลักประกันสัญญา

178,340.00              ทส. 1601.2/122

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ สวนผล 23,000.00                ใบยืมเลขที ่ 223/65 ลว. 8 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิตติมา อยู่หาญ 40,000.00                ใบยืมเลขที ่ 236/65 ลว. 9 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกรัตน์ สุขแสวง 30,500.00                ใบยืมเลขที ่ 234/65 ลว. 9 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นายเจนวิชญ์ พฤฑฒิกุล 29,980.00                ใบยืมเลขที ่ 228/65 ลว. 9 ก.พ. 65

123,480.00              ทส. 1601.2/125

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวสุธร มะลิเงิน 28,400.00                ใบยืมเลขที ่ 235/65 ลว. 10 ก.พ. 65
024: UOB หจก.พีรญา เซ็นเตอร์ 29,163.75                คืนเงินหลักประกันสัญญา

57,563.75               ทส. 1601.2/125

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร 20,030.00                ใบยืมเลขที ่ 245/65 ลว. 14 ก.พ. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกรัตน์ สุขแสวง 2,930.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.-ก.พ.65/ส าอาง
006: ธ.กรุงไทย นางประภา บุณยรัตพันธุ์ 2,646.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.-ก.พ.65/ส าอาง
006: ธ.กรุงไทย นายนราวิชญ์ ช่างต่อ 2,756.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.-ก.พ.65/ส าอาง
006: ธ.กรุงไทย นายธีระพงษ์ บุญปรก 2,630.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.-ก.พ.65/ส าอาง

30,992.00               ทส. 1601.2/130

เงินเขา้บัญชวีันที ่17 กุมภาพันธ์ 2565

เงินเขา้บัญชวีันที ่18 กุมภาพันธ์ 2565

เงินเขา้บัญชวีันที ่15 กุมภาพันธ์ 2565

เงินเขา้บัญชวีันที ่14 กุมภาพันธ์ 2565



Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางส าอาง หมอกขุนทด 4,070.00                  ค่าเบีย้เล้ียง ม.ค.-ก.พ.65/ส าอาง
4,070.00                 ทส. 1601.2/130

เงินเขา้บัญชวีันที ่22 กุมภาพันธ์ 2565


