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006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 9,230.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 4,680.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 3,360.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 8,390.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 3,360.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชฎาภรณ์ พงษ์ป่า 2,500.00          ค่าลงทะเบียน มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายจิตติศักด์ิ ยอดค า 4,710.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภา บุตรดี 1,500.00          ค่าพาหนะ พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 740.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 240.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นายวรพจน์ ด ารงภู่ 240.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 240.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 240.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นายวรพจน์ ด ารงภู่ 240.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 500.00             ค่าลงทะเบียน พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 1,240.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นายสุภัทร มะโนสา 240.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นายวรพจน์ ด ารงภู่ 240.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 700.00             ค่าอาหารประชุม มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนัฐพงษ์ วังนันไชย 12,540.00         ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นัฐพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าเย็น แสงวงษ์ 10,640.00         ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นัฐพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกพบ โยธา 10,640.00         ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นัฐพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางอรทัย ช่ืนจันทร์ 10,640.00         ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นัฐพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายชาลี นภาประสาทพร 10,640.00         ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นัฐพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 6,550.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 7,220.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 5,440.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 5,440.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 5,440.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 4,762.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 9,588.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดลทิพา คงพ่วง 4,784.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร 4,894.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นายตรัยพัทธ์ ทัดแก้ว 4,900.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 3,118.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 3,110.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 3,116.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ไพจิตร 3,100.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 6,640.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 10,180.00         ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
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006: ธ.กรุงไทย นางนิศากร ง้ิววิจิตร 10,054.00         ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางนิศากร ง้ิววิจิตร 7,208.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางพวงพรรณ หวังโพล้ง 8,780.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางพวงพรรณ หวังโพล้ง 6,810.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ บุญยืน 7,132.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมบูรณ์ บุญยืน 9,000.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สมบูรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ ไชยศักดา 8,846.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สมบูรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 6,222.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ ปริมมูลสุข 3,934.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพล พนารินทร์ 3,900.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 4,062.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสรนันท์ จ าปาศรี 1,802.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 2,820.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายสรนันท์ จ าปาศรี 1,808.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายพีรวุฒิ ต้ังเก้ือมิตร 1,810.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 2,630.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ ประดับศรี 1,724.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 1,972.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พิมพิลัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 1,952.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พิมพิลัย
006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ ประดับศรี 1,724.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พิมพิลัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภพิชญ์ บุญยืน 1,846.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พิมพิลัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 4,845.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ทิชานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 2,401.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ทิชานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 546.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ทิชานนท์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 870.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ทิชานนท์
006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 3,420.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 2,010.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 1,870.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 5,740.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัธชา บุญหล่อ 3,560.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 3,840.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย บุญมา 3,540.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 3,000.00          ค่าตอบแทนกรรมการ มิ.ย.65/อนุพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เส้ียวย้ิม 3,000.00          ค่าตอบแทนกรรมการ มิ.ย.65/อนุพงษ์

320,650.00     ทส. 1601.2/566
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอุธร สุทธิมิตร 3,000.00          ค่าตอบแทนกรรมการ มิ.ย.65/อนุพงษ์
3,000.00         ทส. 1601.2/566
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006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 11,546.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 12,716.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 8,245.00          ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา เหมืองทอง 630.00             ค่าใช้จ่ายประชุม มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสร ถมยาบัตร 700.00             ค่าธรรมเนียมศาล พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลยา สุขสวัสด์ิ 4,950.00          ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 590.00             ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 922.00             ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิพาวรรณ อบกล่ิน 2,500.00          ค่าอบรม มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางลัดดาวัลย์ ศรีสนธิแสง 2,500.00          ค่าอบรม มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 4,800.00          ค่าวัสดุ มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 4,820.00          ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรัญญาภรณ์ ช านาญศรีสินเพชร 1,760.00          ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 1,560.00          ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 1,800.00          ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ศักด์ิ ธรรมานนท์ 24,300.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/ณรงค์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายกอเซ็ง หะเล๊าะ 27,000.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/ณรงค์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอานุภาพ แพกุญชร 20,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/ณรงค์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายยงยุทธ รุยไกรรัตน์ 20,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/ณรงค์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 1,892.00          ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65/วันทนี
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 590.00             ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65/วันทนี
006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ ประดับศรี 684.00             ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65/วันทนี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอระภรณ์ ชูรัตน์ 3,542.00          ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ตรีประเคน 3,942.00          ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางณิชกมล แก้วพรม 3,952.00          ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 6,378.00          ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ ประสมสุข 18,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายวิระชัย อัคราช 16,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายสมหมาย เจอแก้ว 16,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายคมณัท สิงห์ทอง 14,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายอัครวุฒิ ไมตรีสวัสด์ิ 14,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายวรกิตต์ิ อินทร์ค า 14,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายพจน์ ทิพย์พูล 14,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายสาคร วันค า 14,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายรุ้ง วงษ์อ านวย 14,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางจุราพร ธรรมภิบาล 14,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายสุริยา นิลนามมะ 14,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายนวพล แสไพศาล 14,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ชัย ไขแสง 14,800.00         ค่าเบ้ียเบ้ียง พ.ค.65/วีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางศิริพร กะบะทอง 11,880.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65

386,199.00     ทส. 1601.2/571



Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอิศรพงศ์ กุลไทย 7,142.00          ค่าเบ้ียเบ้ียง มิ.ย.65/อิศรพงศ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 50.00              ค่าผ่านทาง พ.ค.- มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชิษณุพงศ์ สวัสดิมิลินท์ 18,810.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเอกรัตน์ ค าพระยา 13,860.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนวรัตน์ คะณา 13,365.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65

53,227.00       ทส. 1601.2/571

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายทองสุข พานทอง 29,700.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัณฐิกา ชาตินันท์ 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนธี คล้ายจันทร์ 14,355.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย โพธ์ิรังสกุล 14,850.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ เจริญพิทยาพล 9,900.00          ค่าจ้างเหมา พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายยง พรามบรรพต 9,900.00          ค่าจ้างเหมา พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภากร ธนาธิปหิรัญ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชาติ บุญชูวงค์ 12,770.00         ใบยืมเลขท่ี  474/65 ลว. 30 มิ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 143,680.00       ใบยืมเลขท่ี  475/65 ลว. 30 มิ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายฐานันดร เพ็ชรดี 60,980.00         ใบยืมเลขท่ี  476/65 ลว. 30 มิ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายนิทัศน์ ทองเช้ือ 118,440.00       ใบยืมเลขท่ี  481/65 ลว. 1 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสุวิมล ถนอมเผ่า 1,800.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางวิรากานต์ สุทธิยุทธ์ 600.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสุรีรัตน์ นรรัตน์ 300.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัสนันทร์ นิยมเหลา 700.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางประทุมทิพย์ ลัฐิถาวณิชย์ 200.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นายศุภศิษฎ์ พินิจพรรณ 1,700.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพจมาน แสงเพชร 1,400.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชรินทร์ เฉลยไข 600.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาพร เจินเทินบุญ 200.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นายทศพล กุลเกล้ียง 1,900.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรินทร์ วรรณก้ี 2,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัธญสรณ์ แป้นทอง 1,300.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชรีย์ สุดมี 1,500.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชนาถ กล้าหาญ 800.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีย์พร สวัสดี 2,100.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช้องมาศ เนืองอนันต์ 1,600.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางมณิศา แสนบุตร 2,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา สุนทร 2,100.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 6 กรกฏาคม 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 5 กรกฏาคม 2565



006: ธ.กรุงไทย นายธนกร พลศักด์ิ 2,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวนา กันภัย 1,600.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิมล พรหมสุวรรณ 400.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชจรีย์ แจ่มเจ็ดร้ิว 1,300.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐินันท์ อินธิไชย 1,500.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา ดวงดาว 1,900.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตารีย์ ณ เชียงใหม่ 1,800.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา บุญเรียน 1,600.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิพา ดงแก้ว 2,100.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางนิษณา แสงค าคม 2,100.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ศิริ จิตต์ประวัติ 1,900.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมุกดา ลีลาวัฒนพงศ์ 800.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร งามเจริญ 1,900.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาส มะค าไก่ 1,700.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปุญญปาล สัมฤทธ์ิ 1,400.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิลาวัลย์ เฮียงก่อ 1,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ภู่งามช่ืน 1,400.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พานิจ 1,400.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรี ทรัพย์เสถียร 2,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นายสุพล ยะโสภณ 1,600.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นายสมนึก บัวงาม 2,100.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นายธนากร จิณะ 1,600.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนติลักษณ์  ดีอุดม 2,100.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชพร อภัยภักด์ิ 1,600.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัค ศรีสวัสด์ิ 1,400.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
006: ธ.กรุงไทย นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล 1,800.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย สต.อ.หญิงวิยดา โล่ห์พิทักษ์สันติ 300.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวคริษฐา ทับจ่ัน 1,600.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนา ขาวผ่อง 1,500.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง 500.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ นาคศิริ 1,300.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวิมล ค านวณ 800.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 1,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส 800.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล กล่ินแก้วบุญวงศ์ 1,800.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์เสถียร 2,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรียา ศรีสมุทร 2,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลนิดา บุตรรักษ์ 1,600.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐนัฐ เหล่ากุลประสิทธ์ิ 1,400.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางจิราพร ศิริสุวรรณพงศ์ 1,800.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางจุรีย์ เชาวน์วุฒิสุข 1,900.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางเกสรา เกลาโพธ์ิ 1,900.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร จูห้อง 1,900.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล



006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรวี บุญครอบ 1,900.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางบุษรากรณ์ เจตนเสน 1,900.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายตรัยนฤเทพณ์ เอ่ียมเหมือน 2,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตนา ประสพบุญ 1,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภารัตน์ แสงนภา 2,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางอัจฉรา วัฒนุวรรณ 300.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ ชุตินันท์ 1,800.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัตราชิณี วงศ์จันทร์ 1,300.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนพร พินิตตานนท์ 1,600.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุรีพร พวกกลาง 2,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันวิสา ศรแก้ว 2,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายนิติ ชุมแวงวาปี 2,000.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล

552,975.00     ทส. 1601.2/579

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร แก้วบับพา 1,900.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพร
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมุกตาภา น่ิมอนงค์ 900.00             ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณชรินทร์ จิตรสมัคร 1,800.00          ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นพดล

4,600.00         ทส. 1601.2/579

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยาวรรณ ควรเรือง 34,000.00         ใบยืมเลขท่ี  480/65 ลว. 1 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสุภาวดี สนธิ 39,900.00         ใบยืมเลขท่ี  479/65 ลว. 1 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 5,900.00          ใบยืมเลขท่ี  463/65 ลว. 28 มิ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 20,000.00         ใบยืมเลขท่ี  463/65 ลว. 28 มิ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 2,200.00          ใบยืมเลขท่ี  463/65 ลว. 28 มิ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 1,725.00          ใบยืมเลขท่ี  463/65 ลว. 28 มิ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 3,775.00          ใบยืมเลขท่ี  463/65 ลว. 28 มิ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 24,100.00         ใบยืมเลขท่ี  463/65 ลว. 28 มิ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทวรรณ เหล่างาม 50,000.00         ใบยืมเลขท่ี  461/65 ลว. 23 มิ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬาวัลย์ พรหมสุวรรณ 16,570.00         ใบยืมเลขท่ี  466/65 ลว. 27 มิ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ อระเอ่ียม 30,000.00         ใบยืมเลขท่ี  473/65 ลว. 29 มิ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤตศิลป์ สงเคราะห์ 30,500.00         ใบยืมเลขท่ี  482/65 ลว. 4 ก.ค. 65

258,670.00     ทส. 1601.2/585

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายทองสอน สุราวุธ 12,870.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอมอร จันทรประทักษ์ 13,650.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 /คืน= 1,000/ปรับ=200
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวเรศ ชูมณี 13,650.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 /คืน= 1,000/ปรับ=200
006: ธ.กรุงไทย นางสาววไลลักษณ์ สิงห์เรือง 12,375.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุณรัตน์ มาลัย 13,050.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 /คืน= 1,500/ปรับ=300
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรพรรณ เพ็ชรบุรี 10,650.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 /คืน= 3,500/ปรับ=700
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระหนก 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุไร เค้าหอม 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายไมตรี อนุกุลเรืองกิตต์ิ 34,650.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล 34,650.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชิต แตงอ่อน 34,650.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมบัติ ยัญนะ 16,458.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 /คืน= 1,162/ปรับ=200
006: ธ.กรุงไทย นายชานนท์ ป้องวิเชียร 11,390.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 /คืน= 390/ปรับ=100
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชกร อินทะเสม 17,820.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรานิษฐ์ วอรชีวศฤงคาร 16,458.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 /คืน= 1,162/ปรับ=200
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา เทศถนอม 17,139.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 /คืน= 581/ปรับ=100

290,150.00     ทส. 1601.2/583

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสุภาวดี อินทร์ตน 5,940.00          ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางมาลัย สายสินธ์ 12,375.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65

18,315.00       ทส. 1601.2/583

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 1,240.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 240.00             ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นายสุภัทร มะโนสา 240.00             ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 7,840.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสุนิตา หงนิพนธ์ 2,680.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 2,988.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยวรรณ วังอนานนท์ 2,810.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.หญิงพรพิมล แก่นโท 2,820.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวปรียา เช่ืองพิทักษ์ 2,980.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัชพร ใจช้ืน 2,640.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 2,880.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี โยธานันท์ 840.00             ค่าอาหารประชุม มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสิชล เสือปรางค์ 3,976.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 1,924.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ ประดับศรี 1,684.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพล พนารินทร์ 1,830.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สิชล
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006: ธ.กรุงไทย นายพีรวุฒิ ต้ังเก้ือมิตร 1,810.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 805.00             ค่าอาหาร มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ ย่ิงงามแก้ว 1,530.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นายกษิภณ แสงจันทร์ 1,780.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเก้ือ 3,910.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสัญญา กรีสง่า 3,340.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจีรภา พรหมโคตร 1,920.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นายยงยุทธ แซ่ล้ี 1,920.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เหมือนทอง 1,920.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นายสัญญา กรีสง่า 3,180.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นางก าไร เนียรภาค 1,680.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจีรภา พรหมโคตร 1,680.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เฉยปัญญา 1,680.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นายยงยุทธ แซ่ล้ี 1,680.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล 1,000.00          ค่าลงทะเบียน มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ 1,000.00          ค่าลงทะเบียน มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอ านาจ 1,000.00          ค่าลงทะเบียน มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น 1,000.00          ค่าลงทะเบียน มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร 5,000.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สุธาสินี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรี เพ็ชรดวง 3,860.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สุธาสินี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 49,500.00         ค่าท่ีพัก พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 4,580.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สัทธิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 2,300.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สัทธิชัย
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 2,460.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สัทธิชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 2,530.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สัทธิชัย
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 2,263.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สัทธิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 3,010.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ค่ าคูณ 2,634.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรับพร อุไรกุล 2,844.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 2,479.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 6,960.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 460.00             ค่าพาหนะ มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 9,730.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ฉัตรพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม 4,760.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ฉัตรพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายจิตติชัย โฉมบุตร 4,550.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ฉัตรพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 1,900.00          ค่าพาหนะ มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 8,450.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ า 8,970.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 3,360.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายนันทพงศ์ สีหมาด 3,360.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญสูง 3,360.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 3,360.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายศิขรินทร์ งามละมัย 3,360.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชาญชัย



006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ ขอสุข 3,360.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล กัณหา 9,750.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิโลบล
006: ธ.กรุงไทย นายพรชัย ศรีรุ่งเรืองภรณ์ 4,720.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิโลบล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวแพรพรรณ อริยานนท์ 4,850.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/นิโลบล
006: ธ.กรุงไทย นายศุภกิจ จันทร์กล่ัน 1,000.00          ค่าวัสดุเช้ือเพลิง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ฉิมแย้ม 4,320.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สมชาย
006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรัพย์ 2,320.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สมชาย
006: ธ.กรุงไทย นายปรีดา พูลเอียด 2,320.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สมชาย
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 6,670.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 6,240.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 6,240.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตยา จุมปาทอง 14,250.00         ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/รตยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ไชยา 3,660.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/รตยา
006: ธ.กรุงไทย นายประสาท จิตต์วารี 3,818.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/รตยา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยเอกมานพ นามไพร 10,768.00         ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 9,480.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/เสาวคนธ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 4,336.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/เสาวคนธ์
006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกุล 4,490.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/เสาวคนธ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ เบญจศิลารักษ์ 4,472.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/เสาวคนธ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกุมา มณีทับ 4,500.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/เสาวคนธ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 13,670.00         ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 4,898.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 4,938.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 4,900.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นายศรัณยู ผลเจริญ 4,702.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ คุตตรานนท์ 6,840.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย เก้ือทอง 7,498.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 3,945.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 2,245.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสวัสด์ิ เนาวคุณ 18,300.00         ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสรนันท์ จ าปาศรี 5,198.52          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 5,348.52          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 5,356.52          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายกันตธีร์ ศิริป่ิน 245.00             ค่าใช้สอยอ่ืน มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกันตธีร์ ศิริป่ิน 2,140.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/กันตธีร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัสวี ไตรยะพานิช 542.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/กันตธีร์
006: ธ.กรุงไทย นายโสฬส เอ่ียมเหมือน 604.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/กันตธีร์
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 780.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/กันตธีร์
006: ธ.กรุงไทย นางวรพรรณ หิมพานต์ 11,470.00         ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิญญารัตน์ ชยาภรณ์ 2,200.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยนุช รับพร 2,920.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัตรา กล่อมอ่ิม 2,320.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 9,520.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 2,054.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์ชนาถ ย่ิงสัมพันธ์เจริญ 1,548.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงษ์ แย้มแก้ว 2,344.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวตีระณา ตาใส 17,820.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ หนูภักดี 17,820.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา เช้ือเอ่ียม 16,526.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 /คืน= 600/ปรับ=100
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐณิชา ล าปอง 17,820.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าหวาน ค าหงษ์ 13,860.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายด ารงค์ศักด์ิ ค าประสพ 11,907.57         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 /คืน= 862.43/ปรับ=100
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ศรีวะรมย์ 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ธมลวรรณ ทองช านาญ 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธนภูมิ จาตุรัส 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัพปวีร์ เรืองโสภาสิทธ์ิ 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางทัศนีย์ ต่ิงทับ 15,345.00         ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางมลฑา ไชยวร 11,880.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนาถ ตะกรุดนาค 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนีพร วิชาเงิน 17,120.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายศิวกร ค าลือ 17,120.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสิรวิชญ์ หะรังศรี 14,250.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชวลักษณ์ ชาญค้า 11,380.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยา นิโรรัมย์ 10,692.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจิตรา พะย้ิม 10,692.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ มะซอ 13,860.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางกนกพร กิตติสุขเจริญ 11,880.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา จันทราศรี 14,250.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิรชา อบเชย 17,820.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวรรณ เทพสุขดี 12,870.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัททิยา นพนนท์ 14,250.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิติยาภรณ์ ภูมินา 14,250.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชชาอร วิริต 12,336.67         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายประเสริฐศักด์ิ พูลสาริกิจ 12,450.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน 17,120.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภรณ์ มาตุ้ม 17,120.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารักษ์ ไชยสิทธ์ิ 17,120.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ศรีส าอางค์ 14,250.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมฤทัย แป้นชูผล 14,250.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิชัย ภูมิพัฒนพงศ์ 32,175.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันตภา ท านุพรพันธ์ 12,375.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอ านาจ 28,040.00         ใบยืมเลขท่ี  491/65 ลว. 5 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางอรอุมา พละกลาง 27,360.00         ใบยืมเลขท่ี  489/65 ลว. 5 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 5,820.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัสสร สุนทรวิภาต 5,676.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย เก้ือทอง 9,104.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65



006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 5,464.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ทิชานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภิดา ย่ีสุ่นสี 1,812.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ทิชานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 6,740.40          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.- มิ.ย.65

1,075,433.20   ทส. 1601.2/590

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 50.00              ค่าผ่านทาง มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 4,710.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พนาวัลย์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าท่ีร้อยตรีนพดล เกษจันทร์ 2,080.00          ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/โชคชัย
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนันทวุฒิ ธนะกิจรุ่งเรือง 450.00             ค่าพาหนะ มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฐนันท์ มณฑาทิพย์ 9,895.48          ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 /คืน= 341.12
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทศมณฑ์ ขุ้ยด้วง 15,345.00       ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอลิสา นามไพร 15,345.00       ประมาณการค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบุญส่ง เพ็ญดา 17,820.00       ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 13,336.00       ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/อธิพงษ์

79,031.48       ทส. 1601.2/590

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุญญตา บุญลอย 15,720.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุรสิทธ์ิ มณีทับ 17,120.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะนันท์ หนูพระอินทร์ 17,120.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางรัมภา เฉลิมวงษ์วิจิตร์ 9,900.00          ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี บัวปลี 9,900.00          ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลดา กองอะรินทร์ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวิมล หงษ์ชู 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร จงกลรัตน์ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวติณณา ศรียา 11,880.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สอดศรี 12,474.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพันธ์ ศรีหร่าย 11,880.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพฤหัส อุไรเลิศ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางกรรณิกา เหมทานนท์ 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ภาคไพรศรี 11,434.50         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสุพิชชา ฐนียธีรวงษ์ 17,820.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางฉวีรัตน์ จันทร์ทิม 11,434.50         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร ชัยเพชร 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ แจ่มดอน 12,870.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธรณินทร์ ถ่ินจอมขวัญ 14,250.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิติมา หงษ์อร่าม 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนากานต์ ฉินสุมากุล 12,276.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 8 กรกฏาคม 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 11 กรกฏาคม 2565



006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรีสุดา อังคะค ามูล 15,642.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทัชพร ทองบริสุทธ์ิ 13,365.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอภิชาติ ชนาธิปกุล 14,850.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ สมบูรณ์เหลือ 13,860.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางจิดาภา สร้อยทอง 16,335.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาวดี สมสีดา 12,450.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 16,250.00         ใบยืมเลขท่ี  490/65 ลว. 5 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายเอนก แปงใจ 9,000.00          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มิ.ย.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโยทะกา สุริยา 9,000.00          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มิ.ย.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายกษิดิศ จันทร์ประเสริฐ 9,000.00          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มิ.ย.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอารักษ์ ชุ่มจิตร์ 9,000.00          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มิ.ย.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายพยอม ดวงเทียน 9,000.00          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มิ.ย.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ติสันโต 9,000.00          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มิ.ย.65/ดนุศักด์ิ

446,781.00     ทส. 1601.2/595

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายณธีพัฒน์ ฐิติภัทรภูวนนท์ 26,730.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมยศ กีรติวุฒิกุล 29,700.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร ไชยสิงห์ 12,870.00         ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65

69,300.00       ทส. 1601.2/595

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 12 กรกฏาคม 2565


