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006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรานิษฐ์ วอรชีวศฤงคาร 17,820.00              ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา เทศถนอม 14,265.03              ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65/ปรับ=100 /คืน=3,454.97/ภาษีเรียกคืน29.03

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันพัชพร พระทอง 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชรนน รัตนธวัลกร 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก พูลสวัสด์ิ 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายชิดชัย สมประสงค์ 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายถิรวัฒน์ ราตรี 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา สุขส าราญ 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร ชัยเพชร 14,850.00              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65
136,035.03           ทส. 1601.2/689
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011: ธ.ทหารไทย สิบโท ภุชพงศ์ พ่อค้า 12,870.00              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65
12,870.00             ทส. 1601.2/689

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิติรัตน์ คางดวง 8,100.00                ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นายกรณ์ สร้อยธรรมดา 8,400.00                ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบัวหลวง อัครพงศ์ 9,000.00                ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นายธรรมรัตน์ แก้วเกตุ 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริวิภา เย็นจิตร 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตต์ิ ทรายมูล 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค..65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายศิริชัย สีเขียว 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค..65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายอรรถพล โทมัด 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค..65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายมนต์ชัย นันตาวงค์ 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค..65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายโกมินทร์ พระวงษ์วัน 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค..65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายทัศนัย เมืองมา 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค..65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกพงษ์ เผ่าแก้ว 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค..65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายดนุพล ภัทรวรรธ 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค..65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์นิรันทร์ มีครัว 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค..65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวลักคณา จ าปา 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค..65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปภัสรา เป้ียขัน 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค..65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกพันธ์ บุญเรือง 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค..65/ศิริรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายวิกิจ สีละคร 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑพร จวงสาคร 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิศมัย อัปมะโห 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายศรัณย์พัชร์ แสงอ้ืน 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายบุญตา สิทธ์ิหาญ 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายอภิชัย แสงค า 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายศิรวิทย์ นารอด 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เสกสรร

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  11 สิงหาคม 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  9 สิงหาคม 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 9 สิงหาคม 2565



006: ธ.กรุงไทย นายสุริยง ประวัติ 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายจรัญ แย้มพราย 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เสกสรร

006: ธ.กรุงไทย นายปฏิภาณ นวลพรม 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/สุภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายชยากร นวลพรม 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/สุภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายธานี หนูย่ิง 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/สุภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ พรหมจรรย์ 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/สุภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายอธิษฐ์ โย๊ะหมาด 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/สุภาพ

006: ธ.กรุงไทย นายภานุวัฒน์์ จันต๊ะ 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร วังพาล 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายศักด์ินริทร์ ค าพ่วง 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายวิทวัส บัวเกตุ 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวภัสร์ ม่ังค่ัง 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกานต์รวี อ่อนวัน 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายวราพล สระทองเติม 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ สุวรรณเดชา 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายธนวันต์ คล้ายบุญโต 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายประสงค์ มังกิตะ 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาพัชร ชมภู 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายศราวุธ จองค า 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธีรา อ านักขันธ์ 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ภาสกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริวรรณ ปันสุข 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ภาสกร

006: ธ.กรุงไทย นายนัคเรศร์ อากาศสุภา 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ประจักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายมารุต หุ่นทอง 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ประจักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิติภูมิ ปู่น าพา 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ประจักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายวันตรี ไพรช่ืนสกุล 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต คณาพงศ์พันธ์ 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายนพพร ใจต๊ะ 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายสรศักด์ิ เกษมสุขเจริญกุล 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ โยรภัตร 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล แก้วหนัก 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกวัฒน์ วิชาผา 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายทศพล ยะเป้ีย 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ยุทธพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางศุภากันต์ บุตรเนตร 9,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ยุทธพงษ์
511,500.00           ทส. 1601.2/691


