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006: ธ.กรุงไทย นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์ 18,620.00             ใบยืมเลขท่ี  546/65 ลว. 27 ก.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 6,080.00              ใบยืมเลขท่ี  552/65 ลว. 27 ก.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 34,570.00             ใบยืมเลขท่ี  544/65 ลว. 27 ก.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิชัย สุทธิวงษ์ 192.60                 ค่าน ้าประปา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 738.25                 ค่าอินเตอร์เน็ต มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายอาคม ง่านวิสุทธิพันธ์ 856.00                 ค่าอินเตอร์เน็ต เม.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 1,000.00              ค่าวัสดุเชื อเพลิง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 3,410.00              ค่าอาหารประชุม ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์ 900.00                 ค่าวัสดุเชื อเพลิง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสุวิมล ถนอมเผ่า 3,600.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางวิรากานต์ สุทธิยุทธ์ 2,380.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสุรีรัตน์ นรรัตน์ 1,940.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัสนันทร์ นิยมเหลา 3,920.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางประทุมทิพย์ ลัฐิถาวณิชย์ 1,020.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายศุภศิษฎ์ พินิจพรรณ 4,240.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพจมาน แสงเพชร 3,400.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวนันท์ โต่นวุธ 2,800.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชรินทร์ เฉลยไข 2,380.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาพร เจินเทินบุญ 500.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายทศพล กุลเกลี ยง 4,240.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรินทร์ วรรณกี 4,120.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัธญสรณ์ แป้นทอง 3,440.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุลีกร บัวเพ็ญ 100.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชรีย์ สุดมี 1,440.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนา ศรีวะรมย์ 4,760.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาฎยา เสือขาว 3,900.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีย์พร สวัสดี 4,190.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวช้องมาศ เนืองอนันต์ 4,380.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางมณิศา แสนบุตร 4,960.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา สุนทร 4,960.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายธนกร พลศักด์ิ 2,340.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวนา กันภัย 2,380.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิมล พรหมสุวรรณ 500.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชจรีย์ แจ่มเจ็ดริ ว 1,940.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐินันท์ อินธิไชย 4,760.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา ดวงดาว 2,940.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตารีย์ ณ เชียงใหม่ 3,300.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา บุญเรียน 3,280.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิพา ดงแก้ว 4,960.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางนิษณา แสงค้าคม 4,960.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ศิริ จิตต์ประวัติ 2,960.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมุกดา ลีลาวัฒนพงศ์ 200.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภัทร กลมเกลี ยง 1,260.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร งามเจริญ 4,320.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาส มะค้าไก่ 4,340.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปุญญปาล สัมฤทธ์ิ 4,860.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิลาวัลย์ เฮียงก่อ 2,800.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ภู่งามช่ืน 4,340.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พานิจ 4,020.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรี ทรัพย์เสถียร 4,860.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายสุพล ยะโสภณ 3,420.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมนึก บัวงาม 4,340.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายธนากร จิณะ 1,200.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนติลักษณ์  ดีอุดม 3,820.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชพร อภัยภักด์ิ 3,000.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัค ศรีสวัสด์ิ 4,440.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล 1,000.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย สต.อ.หญิงวิยดา โล่ห์พิทักษ์สันติ 900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวคริษฐา ทับจ่ัน 600.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนา ขาวผ่อง 1,500.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง 300.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ นาคศิริ 1,200.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวิมล ค้านวณ 900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 1,000.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส 1,500.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล กล่ินแก้วบุญวงศ์ 1,400.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์เสถียร 1,600.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรียา ศรีสมุทร 1,600.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลนิดา บุตรรักษ์ 1,200.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐนัฐ เหล่ากุลประสิทธ์ิ 900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางจิราพร ศิริสุวรรณพงศ์ 1,100.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางจุรีย์ เชาวน์วุฒิสุข 1,600.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางเกสรา เกลาโพธ์ิ 1,500.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร จูห้อง 1,600.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรวี บุญครอบ 1,400.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางบุษรากรณ์ เจตนเสน 1,400.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายตรัยนฤเทพณ์ เอ่ียมเหมือน 1,600.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตนา ประสพบุญ 1,300.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภารัตน์ แสงนภา 1,500.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางอัจฉรา วัฒนุวรรณ 500.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ ชุตินันท์ 1,500.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัตราชิณี วงศ์จันทร์ 1,300.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนพร พินิตตานนท์ 900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุรีพร พวกกลาง 1,300.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันวิสา ศรแก้ว 1,400.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายนิติ ชุมแวงวาปี 1,400.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย เงินนอกงบประมาณกรมป่าไม้ 1,500.00              ค่าตอบแทนกรรมการ / พัชรินทร์
256,976.85          ทส. 1601.2/673

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวมุกตาภา น่ิมอนงค์ 875.00                 ค่าอาหารประชุม ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวณัฐนันท์ ไชยวงศ์ 2,000.00              ค่าวัสดุเชื อเพลิง ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวสุภาพร แก้วบับพา 3,920.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวมุกตาภา น่ิมอนงค์ 1,200.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางวรรณชรินทร์ จิตรสมัคร 700.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/นพดล
8,695.00             ทส. 1601.2/673
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