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006: ธ.กรุงไทย นายมะรุสนี หะเล๊าะ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/นฤเศรษฐ 

006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ์ จิตพิทักษ์ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/นฤเศรษฐ 

006: ธ.กรุงไทย นายณัตพงษ์ กุญชรินทร์ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/นฤเศรษฐ 

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษกร สุขรักษา 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/นฤเศรษฐ 

006: ธ.กรุงไทย นายยุทธชาติ รุยไกรรัตน์ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/นฤเศรษฐ 

006: ธ.กรุงไทย นายธนศักด์ิ คล้ายทอง 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/นฤเศรษฐ 

006: ธ.กรุงไทย นายบุญประเสริฐ ช่วยเมือง 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/นฤเศรษฐ 

006: ธ.กรุงไทย นางเปรมวดี จิตพิทักษ์ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/นฤเศรษฐ 

006: ธ.กรุงไทย นายศาสตราวุฒิ ค านึงผล 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลญ์ณัฐ จันท ามา 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุวรรณโส 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณนิสา มีฤทธ์ิ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นายสุระศักด์ิ ระถี 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นายภูณัฐชา สิทธ์ิยาณุตม์ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นายเอนก แปงใจ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ดนุศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโยทะกา สุริยา 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ดนุศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายกษิดิศ จันทร์ประเสริฐ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ดนุศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายอารักษ์ ชุ่มจิตร์ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ดนุศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายพยอม ดวงเทียน 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ดนุศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ติสันโต 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ดนุศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สุขสบาย 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนภัส แสงสี 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอดิศักด์ิ บุญมา 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ ชูรัตน์ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย ห่มม่วง 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ พงษ์กฤษ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิติรัตน์ คางดวง 1,161.28                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบัวหลวง อัครพงศ์ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นายอัมรินทร์ อินมะโน 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นายเจรนัย บุญทอง 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แข็งขัน 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ถนอมชาติ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นายสมคิด แก้วหลวง 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นายไกรฤกษ์ ซาวสัก 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ศิริเวช
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006: ธ.กรุงไทย นาวสาวกมลวรรณ ไชยวุฒิ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งอรุ่ณ ชัยนะ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวัฒน์ คนกวน 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นายธนกร หวังกุหล า 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นายรณชัย โนพิชัย 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นายบิล เมืองเงิน 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นายสุขเกษม นันภิวงค์ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นายจีระศักด์ิ ต าค า 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นายประเทิอง พรมเกษา 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นายรักไทย คะนานิน 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นายวิทูร จักรแก้ว 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นายสกุลชัย เตจ๊ะ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัญชยา ราชวงษา 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นายวีระวุธ ธิอินทร์ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นายสุรเชษฐ์ มหามิตร 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์วรินทร์ เมืองเงิน 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นายนิรันดร์ ทรัพย์ศรีอุดม 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร พิมเสน 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/ธีรพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนิษา หนูจุ้ย 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/สวัสด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายวรรณพิชัย วิลัยรัตน์ 9,000.00                ค่าตอบแทนดับไฟป่าเดือน กค 65/สวัสด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจรัตน์ พรหมพิทักษ์ 4,950.00                ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร  ก๋าขัติ 4,950.00                ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ ภูศรีเทศ 6,706.44                ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายบุญฤทธ์ิ ทรัพย์สิน 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65
518,617.72           ทส. 1601.2/713
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006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 2,540.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน มิย 65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน มิย 65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน มิย 65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน มิย 65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน กค 65/อรพินท์

006: ธ.กรุงไทย นางวรางคณา จิณะ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน กค 65/อรพินท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ีอมส าอางค์ 700.00                  ค่าอาหาร เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 2,500.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/เอกไพลิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 1,870.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/เอกไพลิน

006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 1,730.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/เอกไพลิน
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006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 1,640.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/เอกไพลิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 3,237.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ซะพิษ 2,285.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 2,305.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 2,265.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางพวงพรรณ หวังโพล้ง 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/พวงพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางนิศากร ง้ิววิจิตร 4,984.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/พวงพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ บุญยืน 8,660.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/พวงพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร 3,510.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/พวงพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางพวงพรรณ หวังโพล้ง 3,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/พวงพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางนิศากร ง้ิววิจิตร 2,048.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/พวงพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 8,946.40                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ฮมแสน 9,932.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ีอมส าอางค์ 19,600.00              ค่าเบ้ียประชุม เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา คุ้มสีไวย์ 5,500.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นายสินธวัช อินทรักษ์ 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสุภาวดี สนธิ 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ผ่องอ าพล 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาวดี บุตรสักที 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นายคงศักด์ิ มีแก้ว 10,000.00              ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน กค 65/นที

006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ บุญยืน 10,000.00              ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน กค 65/นที

006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน์ เล้าสกุล 10,000.00              ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน กค 65/นที

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 1,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน กค 65/เมธี

006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายสุภาพ เนาถาวร 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ภัค สุขสวรรค์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายสุภาพ เนาถาวร 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ภัค สุขสวรรค์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์พันธ์ พรมจันทร์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ แช่มชู 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายสุภาพ เนาถาวร 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ภัค สุขสวรรค์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์พันธ์ พรมจันทร์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ แช่มชู 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายสุภาพ เนาถาวร 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์



006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์พันธ์ พรมจันทร์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ แช่มชู 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายสุภาพ เนาถาวร 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ภัค สุขสวรรค์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน กค 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 3,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน มิย 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 2,400.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน มิย 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี ยอยย้ิม 2,400.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ เดือน มิย 65/นายราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 350.00                  ค่าอาหาร เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 420.00                  ค่าอาหาร เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 210.00                  ค่าอาหาร เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภากร นิลเขียว 800.00                  ค่าพาหนะ เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 9,822.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 882.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 9,490.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ทองรักษ์ 1,802.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย สุดชา 1,564.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวราตรี บุญรอด 4,514.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ราตรี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตยา จุมปาทอง 4,614.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ราตรี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ไชยา 4,414.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ราตรี

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 4,960.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/อุดมศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 4,676.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/อุดมศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 4,796.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/อุดมศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 5,722.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 3,826.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางวิภาวรรณ บุญประเสริฐ 3,860.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษณีษ์ กัณทะวงศ์วาร 3,858.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอ านาจ 12,190.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/นิฐินันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น 4,750.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/นิฐินันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจมาศ สีสุจารย์ 5,000.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/นิฐินันท์

006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 12,160.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/บางรักษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาลิตา แก้วทอง 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/บางรักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงศ์ เกียรติขวัญบุตร 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/บางรักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายพยุงศักด์ิ กาญจนเลิศ 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/บางรักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายอับดุลเลาะ อาแด 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/บางรักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ เทศสร 2,330.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายสุรินทร์ แข่งขัน 640.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายปิยะวุฒิ นาคพันธ์ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/นรินทร์



006: ธ.กรุงไทย นายคงฤทธ์ิ สายยางหล่อ 500.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 740.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายชัยภัทร์ สุดปาน 850.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวินัย มีย่ิง 720.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายจันทรมาศ รุ่งศิริ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค 65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิติยา ภู่ภิรมย์ 7,064.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ คุตตรานนท์ 7,558.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 5,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ 1,470.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง 175.00                  ค่าอาหาร เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตสุดา วงค์แสน 1,190.00                ค่าอาหาร เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค 65/สุทธิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายเมทนี สีมันตร 8,310.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค 65/สุทธิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายบุญรอด พุ่มทอง 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค 65/สุทธิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ แก้วบรรจง 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค 65/สุทธิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย น.ส.กัญญรัตน์ อินตาพวง 3,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค 65/สุทธิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ เจริญจิต 3,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค 65/สุทธิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิมา อารี 735.00                  ค่าอาหาร เดือน มิย 65

006: ธ.กรุงไทย นายจิระ นุชนิยม 17,060.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน มิย 65/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นายนเรศ เจริญภักดี 11,020.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน มิย 65/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นายมนัส ณ นคร 5,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน มิย 65/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นายสุภัทร แก้วบัวทอง 9,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน มิย 65/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล มีทองขาว 22,460.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน มิย 65

006: ธ.กรุงไทย นายศิริเวช ค าอ้อน 36,280.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค  65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นายสุธายุทธ นาคปนค า 38,280.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค  65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร การิกาญจน์ 38,280.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน พค  65/ศิริเวช

006: ธ.กรุงไทย นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง 900.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/ดนุศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายไพบูลย์ แก้วก่า 1,500.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/ดนุศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายกุศราช อยู่รอด 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/ดนุศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอ้อมจิตร เสนา 1,550.00                ค่าอาหาร เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิมา อารี 1,870.00                ค่าพาหนะ เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,000.00                ค่าพาหนะ เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ นพนนท์ 2,890.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายดิศเรศ จิระรัตน์ 740.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายชัยพฤกษ์ สุขมงคล 1,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายกษมา มุสิกวัตร 13,850.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญารัตน์ กล่ินสกุล 4,900.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนนิกานต์ อุดค าเท่ียง 4,830.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/กษมา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญกมล เรืองศรี 4,890.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 1,435.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/วีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตรา ครองสถาน 4,010.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/วีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ชมภูภู่ 1,416.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/วีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 12,568.40              ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน มิย  65

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 7,444.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65

006: ธ.กรุงไทย นายบุญเลิศ งามลักษณมงคล 3,000.00                ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะฉัตร ช่วยปลอด 1,400.00                ค่าอาหาร เดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีประทีป เจิมสม 15,900.00              ค่าเบ้ียเล้ียงเดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา 8,006.00                ค่าเบ้ียเล้ียงเดือน กค 65/สุทธิวีร์

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร การิกาญจน์ 4,900.00                ค่าเบ้ียเล้ียงเดือน กค 65/สุทธิวีร์

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงษ์ แย้มแก้ว 4,900.00                ค่าเบ้ียเล้ียงเดือน กค 65/สุทธิวีร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 5,198.00                ค่าเบ้ียเล้ียงเดือน กค 65/ภัทรภรณ์ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 2,896.00                ค่าเบ้ียเล้ียงเดือน กค 65/ภัทรภรณ์ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 2,874.00                ค่าเบ้ียเล้ียงเดือน กค 65/ภัทรภรณ์ 

006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 2,446.00                ค่าเบ้ียเล้ียงเดือน กค 65/ภัทรภรณ์ 

006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 2,750.00                ค่าเบ้ียเล้ียงเดือน กค 65/ภัทรภรณ์ 

006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 4,550.00                ค่าเบ้ียเล้ียงเดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 1,500.00                ค่าพาหนะเดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 6,332.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 6,992.27                ค่าเบ้ียเล้ียงเดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 7,750.00                ค่าเบ้ียเล้ียงเดือน กค 65

006: ธ.กรุงไทย นางอินทิรา รัตนวงศา 1,400.00                ค่าอาหาร เดือน สค 65

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 42.00                    ค่าน้ าประปา/มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริลักษณา สมเพชร 631.30                  ค่าบริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต/มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 119.09                  ค่าบริการโทรศัพท์/มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 524.30                  ค่าอินเตอร์เน็ต/มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายศุภกิจ จันทร์กล่ัน 1,840.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค.65/ศุภกิจ

006: ธ.กรุงไทย นายศุภัช นาคโคกสูง 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค.65/ศุภกิจ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นายสุวิจักขณ์ เปล่ียนไพร 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นายศุภณัฐ ทามัน 1,000.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค.65/ศุภณัฐ

006: ธ.กรุงไทย นายจุลดิศ พรหมสวัสด์ิ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายป่ินพงศ์ พานิชสุนทร 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์
696,458.76           ทส. 1601.2/717
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Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปิยะ อุรีรักษ์ 1,644.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65/พวงพรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 10,000.00              ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน กค 65/นที

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิจารณ์ เสนสกุล 1,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน กค 65/เมธี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข 1,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ เดือน กค 65/เมธี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นุชนานนท์เทพ 7,336.80                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอิศรพงศ์ กุลไทย 2,732.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง 1,015.00                ค่าอาหาร เดือน สค 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรัญญิก 4,958.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน กค  65/กษมา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 738.25                  ค่าอินเตอร์เน็ต /มิ.ย.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 214.00                  ค่าน้ าประปา/มิ.ย.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 214.00                  ค่าน้ าประปา/พ.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 738.25                  ค่าอินเตอร์เน็ต /พ.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 738.25                  ค่าอินเตอร์เน็ต/เม.ย.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 214.00                  ค่าน้ าประปา/เม.ย.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 738.25                  ค่าอินเตอร์เน็ต/มี.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 740.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค.65/อิสราวิญญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์ 5,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง เดือน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์
39,740.80             ทส. 1601.2/717

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ก่ิงพรหมเจริญ 548.00                  ใบยืมเลขท่ี  582/65 ลว. 10 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ก่ิงพรหมเจริญ 11,594.00              ใบยืมเลขท่ี  582/65 ลว. 10 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ก่ิงพรหมเจริญ 9,968.00                ใบยืมเลขท่ี  582/65 ลว. 10 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจิรา เศรษฐสุข 20,000.00              ใบยืมเลขท่ี  567/65 ลว.  4 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาริษา ประทุมสิทธ์ิ 36,200.00              ใบยืมเลขท่ี  559/65 ลว.  3 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 38,000.00              ใบยืมเลขท่ี  586/65 ลว. 10 ส.ค. 656

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 57,600.00              ใบยืมเลขท่ี  603/65 ลว. 15 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนากานต์ ฉินสุมากุล 12,276.00              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางฉวีรัตน์ จันทร์ทิม 11,434.50              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางนิศากร ง้ิววิจิตร 2,940.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ บุญยืน 2,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สมบูรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายคงศักด์ิ มีแก้ว 1,470.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สมบูรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสุรัตน์ วัฒนุญาณ 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สมบูรณ์

006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข า 4,988.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 3,760.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ณัฐชยา
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006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกุล 3,690.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 3,680.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 3,235.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/หัสนีย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 2,333.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/หัสนีย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 4,492.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เฉลิมขวัญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 4,388.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เฉลิมขวัญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอันทิยา อินทรักษ์ 4,308.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เฉลิมขวัญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาวี แก้วตาล 4,428.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เฉลิมขวัญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค าสิยาภรณ์ 4,368.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เฉลิมขวัญ

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 8,564.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 5,258.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  ก.ค.65/พิมพิลัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 5,272.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  ก.ค.65/พิมพิลัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภพิชญ์ บุญยืน 5,146.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  ก.ค.65/พิมพิลัย

006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 1,500.00                ค่าพาหนะ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 2,590.00                ค่าพาหนะ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 7,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  ก.ค.65/สรอรรถ

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุริโย 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  ก.ค.65/สรอรรถ

006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ ขอสุข 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  ก.ค.65/สรอรรถ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ สุขทวี 2,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 2,530.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 2,420.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นายสุวิจักขณ์ เปล่ียนไพร 2,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 740.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นิตยา

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

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

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

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

006: ธ.กรุงไทย นางสาววาริน พูลแสง 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง  ก.ค.65/นิตยา

006: ธ.กรุงไทย นายสุภัทร มะโนสา 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง  ก.ค.65/นิตยา

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

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์ 1,690.00                ค่าพาหนะ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอ้อมจิตร เสนา 5,620.00                ค่าพาหนะ ก.ค.65/อ้อมจิตร

006: ธ.กรุงไทย นายทรงพล ชัยมงคล 500.00                  ค่าพาหนะ ก.ค.65/อ้อมจิตร

006: ธ.กรุงไทย นายปราโมท ห่านวิไล 100.00                  ค่าผ่านทาง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง 385.00                  คชจ.ประชุม ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 2,000.00                ค่าพาหนะ มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 4,410.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  มิ.ย.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 6,350.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  มิ.ย.65/ชีวะภาพ



006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 6,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  มิ.ย.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  มิ.ย.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  มิ.ย.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  มิ.ย.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  มิ.ย.65/ชีวะภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 3,580.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  มิ.ย.65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 2,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  มิ.ย.65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 2,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  มิ.ย.65/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 1,470.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชีวะภาพ 

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชีวะภาพ 

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 2,540.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชีวะภาพ 

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชีวะภาพ 

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 2,340.20                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ภูเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ภูเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยาพัชร เรืองนาค 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ภูเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ภูเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ภูเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ 8,068.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 8,180.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 156.50                  ค่าโทรศัพท์ มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 631.30                  ค่าอินเตอร์เน็ต มิ.ย..65

006: ธ.กรุงไทย นายวิมล ฦาชา 1,418.75                ค่าไฟฟ้า ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายศุภกิจ จันทร์กล่ัน 4,700.00                ติดต้ังมาตรวัดน้ าประปา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภา ไชยพร 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ สุดทรวง 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญศรี สัพโส 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิชัย สาน้ าอ่าง 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินาถ ฝอยทอง 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชจรีย์ สันทิฐิกวงศ์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉรา พุฒวรรณา 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐนิชา จีระบุตร 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพร พันดวง 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปิยกมล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 900.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวิทวัส เขียวบาง 700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐาภรณ์ แก่นนาค า 1,400.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายปฐวี พุฒิไพโรจน์ 1,200.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณ์พงศ์ ล่ิวพฤกษพันธ์ 900.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐภรณ์ ปุณณวานิชศิริ 1,100.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/วารินทร์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐาปนี น าไทย 1,400.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมีณา ดีโพธ์ิรัมย์ 1,400.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจวรรณ ม่ันบัว 1,100.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ชนะบุญ 1,000.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ดวงสุวรรณ 1,200.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/วารินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 1,400.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 1,400.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ ขวัญกิจสโรช 1,500.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ ศิริสุขไพบูลย์ 1,600.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 1,000.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววาริน พูลแสง 1,500.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นายสุภัทร มะโนสา 1,400.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นายศุภกิจ จันทร์กล่ัน 900.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภกิจ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์ 1,400.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภกิจ

006: ธ.กรุงไทย นางนพมาศ ศรียาภัย 1,600.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภกิจ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภัส เจริญรัตน์ 1,200.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภกิจ

006: ธ.กรุงไทย นางระภาพร ศรีหมากสุก 1,200.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภกิจ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญาทิพย์ หมาดหมีน 800.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภกิจ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทริยา โสนาคา 1,400.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภกิจ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราวรรณ ทองเจิม 1,300.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภกิจ

006: ธ.กรุงไทย นายภูสิทธิ เจริญรัตน์ 1,500.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภกิจ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรีดาภรณ์ เพชรวิกัย 1,100.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภกิจ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรีญา สายค ากอง 1,500.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภกิจ
433,780.25           ทส. 1601.2/719

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายจันไท จิตรจักร 21,630.00              ใบยืมเลขท่ี  588/65 ลว. 10 ส.ค. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 2,227.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/หัสนีย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 7,890.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อิสราวิญญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 7,540.00                ค่าเบ้ียเล้ียง  ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปิยกมล พลัดพวง 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปิยกมล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสิตานันธ์ จันทร์สมบูรณ์ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปิยกมล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางอรทัย มีมังคละ 1,100.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/วารินทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 1,100.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.ค.65/อิสราวิญญ์
43,987.00             ทส. 1601.2/719

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  18 สิงหาคม 2565


