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006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 7,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายโอภาศ พันธ์ทอง 50.00                     ค่าทางด่วน ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 1,000.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 5,844.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 9,980.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 12,550.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 7,079.40                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 6,545.69                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมนู 6,660.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ ฐิติโชติ 960.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอ าพร จ๋ีมะลิ 6,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาสินี นุ่นสังข์ 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ นิระโส 2,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัทสิษฐ์รัตน์ ไชยถา 2,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางศิริลักษณ์ ติยะธะ 2,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาไพ ปรวกพรมมา 2,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสาคร อินสมบัติ 2,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายหล้า อินต๊ะสาร 2,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัธชา บุญหล่อ 7,390.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พัธชา

006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 3,840.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พัธชา

006: ธ.กรุงไทย นายภุชงค์ ดวงฤทัย 3,860.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พัธชา

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชิต ข่าทิพย์พาที 1,000.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง 2,000.00                ค่าพาหนะ ก.ค.65/ดนุศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายไพบูลย์ แก้วก่า 2,660.00                ค่าพาหนะ ก.ค.65/ดนุศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายทวิชชาติ ชาลีรักษ์ 3,500.00                ค่าพาหนะ ก.ค.65/ดนุศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 1,240.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิตยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิตยา

006: ธ.กรุงไทย นายวรพจน์ ด ารงภู่ 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิตยา

006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ เทศสร 4,630.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายสุรินทร์ แข่งขัน 2,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายปิยะวุฒิ นาคพันธ์ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 2,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายชัยภัทร์ สุดปาน 2,930.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวินัย มีย่ิง 2,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายจันทรมาศ รุ่งศิริ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นรินทร์
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 4,492.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจา กะหะกะสิทธ์ิ 4,444.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ เบญจศิลารักษ์ 4,572.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 4,504.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นนทภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ นัสบุสย์ 631.30                   ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ นัสบุสย์ 215.00                   ค่าไปรษณีย์ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ นัสบุสย์ 265.00                   ค่าไปรษณีย์ มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 781.64                   ค่าน้ าประปา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 1,500.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดเขต ก.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดเขต ก.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางวรางคณา จิณะ 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดเขต ก.ค.65/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายธนพงศ์ โพธิแท่น 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิกร  คุ้มเจริญ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธ์ิ 900.00                   ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทชา สังข์น้ ามนต์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ จ าปา 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาวรรณ แสนค าภา 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สดใส 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรทิพย์ แก้วไพฑูรย์ 300.00                   ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตรา ครองสถาน 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพย์วรรณ์ ก าแพงแก้ว 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางกมลทิพย์ เอ่ียมเหมือน 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางศิริวรรณ์ เกิดแก่น 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา เช้ือเอ่ียม 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายชวลักษณ์ ชาญค้า 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธนพงศ์

006: ธ.กรุงไทย ส านักงานอัยการจังหวัดเลย(เงินนอกงบประมาณ)220,000.00             ใบยืมเลขท่ี 629/65 ลว. 22 ส.ค. 65/จิณณพัต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิพาวรรณ อบกล่ิน 6,645.21                ใบยืมเลขท่ี 670/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายศุภกิจ จันทร์กล่ัน 71,100.00               ใบยืมเลขท่ี 671/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายสภลท์ บุญเสริมสุข 7,296.40                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 1,430.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวพร โสภาพ 11,020.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายล าพอง พรมมา 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายยอดย่ิง พรมจันทา 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ จวงจันทร์ 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา เกษหงษ์ 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ยุวพร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวพร โสภาพ 3,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ จวงจันทร์ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 9,512.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ชุติกานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 4,762.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ชุติกานต์

006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 4,764.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ชุติกานต์

006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 4,810.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ชุติกานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร 4,892.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ชุติกานต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัทร ยามมี 11,920.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65กัญญาภัทร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลักษณ์ กล าพัด 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65กัญญาภัทร

006: ธ.กรุงไทย นายวีรศักด์ิ ภูดอนโพธ์ิ 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65กัญญาภัทร
006: ธ.กรุงไทย นายนริศ หนูศักด์ิ 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65กัญญาภัทร

006: ธ.กรุงไทย นายบุญธรรม หน่อแก้ว 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65กัญญาภัทร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 7,344.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ถนัดสม

006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 11,360.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65//ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นายนวาศ ภูล้ินลาย 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65//ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ จันแป้น 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65//ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นายด ารง อุดมวรกิจ 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65//ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นายธนเสฎฐ์ มีแสง 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65//ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 10,610.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 11,500.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 6,086.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พงศ์นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 6,088.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พงศ์นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 4,638.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกุล 2,666.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 2,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา สุริยะ 2,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีรัตน์ บวรวิษฐา 2,730.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 2,786.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เสาวคนธ์

006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเก้ือ 10,960.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางอรอุมา พละกลาง 2,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อรอุมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจมาศ เทพที 1,420.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อรอุมา

006: ธ.กรุงไทย นายเทวฤทธ์ิ เฉนียง 1,420.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อรอุมา

006: ธ.กรุงไทย นางนงเยาว์ ตราศรี 1,420.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อรอุมา

006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล ชากรม 1,420.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อรอุมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ นิลบรรพต 1,420.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อรอุมา

006: ธ.กรุงไทย นายจิตติชัย โฉมบุตร 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/อธิพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/อธิพงษ์



006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 50.00                     ค่าผ่านทางพิเศษ ก.ค-ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 11,374.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสรนันท์ จ าปาศรี 7,119.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 2,130.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค า 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 9,350.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 9,502.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมพร ค าชมภู 30,300.00               ค่าซ่อมห้องเย็น ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายศุภกิจ จันทร์กล่ัน 1,000.00                ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายปุณยพล ค ามุง 6,980.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/อธิพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัคจิรา หน่ายหนีช่ัว 6,658.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/อธิพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 600.00                   ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 35,000.00               ใบยืมเลขท่ี 678/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 17,078.27               ใบยืมเลขท่ี 679/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ปัญญาบุตร 390,000.00             ใบยืมเลขท่ี 637/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายไพบูลย์ แก้วก่า 149,160.00             ใบยืมเลขท่ี 660/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง 149,920.00             ใบยืมเลขท่ี 661/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา แก้วโมรา 17,940.00               ใบยืมเลขท่ี 654/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยวรรณ วังอนานนท์ 19,040.00               ใบยืมเลขท่ี 674/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 19,940.00               ใบยืมเลขท่ี 673/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายวรวิทย์ พลทัสสะ 517.49                   ใบยืมเลขท่ี 676/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แสงเพชร 8,040.00                ใบยืมเลขท่ี 694/65 ลว. 24 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 883,690.00             ใบยืมเลขท่ี 680/65 ลว. 25 ส.ค. 65

2,507,012.40         ทส. 1601.2/766

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณชรินทร์ จิตรสมัคร 490.00                   ค่าใช้จ่ายประชุม ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นุชนานนท์เทพ 4,046.80                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 7,572.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ถนัดสม

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/อธิพงษ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล 10,106.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 13,712.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/อธิพงษ์

37,426.80             ทส. 1601.2/766

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  30 สิงหาคม 2565


