
Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายธัณยภาคย์ ริมฝาย 4,295.75                ค่าไฟฟ้า ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 365.94                  ค่าน ้าประปา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 746.75                  ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธัณยภาคย์ ริมฝาย 791.75                  ค่าโทรศัพท์ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ก่ิงพรหมเจริญ 4,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 3,534.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา ละม่ังทอง 3,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรี จิรเศรษฐดิลก 3,920.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ เบญจศิลารักษ์ 3,692.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสัณห์สิรี นิลประเสริฐ 2,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อุษารัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางลลิลภรณ์ ดาริการ์นนท์ 2,820.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อุษารัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพร ขันดา 2,620.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อุษารัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฤมล นุชเปล่ียน 600.00                  ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ 9,838.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 5,840.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วราวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 3,070.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วราวรรณ

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยเอกมานพ นามไพร 908.00                  ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยเอกมานพ นามไพร 10,384.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 1,750.00                ค่าใช้จ่ายประชุม ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 210.00                  ค่าใช้จ่ายประชุม ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 7,770.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร 4,420.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 4,390.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร ไสยสุภีย์ 4,475.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายจิระ นุชนิยม 2,500.00                ค่าพาหนะ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพิชิตพล เชื อสะอาด 9,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายจิระ นุชนิยม 5,860.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นายนเรศ เจริญภักดี 6,640.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นายมนัส ณ นคร 8,120.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นายสุภัทร แก้วบัวทอง 7,880.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/จิระ

006: ธ.กรุงไทย นายอดิศร สารวงศ์ 1,000.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอดิศร สารวงศ์ 2,500.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 1,225.00                ค่าอาหารประชุม ส.ค.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  30 สิงหาคม 2565



006: ธ.กรุงไทย นายวิทวัส เขียวบาง 11,820.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วิทวัส

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณ์พงศ์ ล่ิวพฤกษพันธ์ 3,890.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วิทวัส

006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ชนะบุญ 3,860.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วิทวัส

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวนีย์ เกิดทิพย์ 3,900.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วิทวัส

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุอธิญา ทองเกลี ยง 3,910.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วิทวัส

006: ธ.กรุงไทย นางปิยวรรณ วิทุรานิช 3,045.00                ค่าอาหารประชุม ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 3,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/นที

006: ธ.กรุงไทย นางสุวิมล ถนอมเผ่า 3,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/นที

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก 3,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/นที

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทร์เพ็ญ เกษตรสินธ์ 12,960.00              ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์ 15,100.00              ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ 14,380.00              ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤต สุขสุวรรณ 10,880.00              ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายอุเทน ฟักทองอยู่ 14,580.00              ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายศปุณณรัตน์ ส้าราญ 7,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายมานัง เกตุเนียม 10,880.00              ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายปองพล สอนคล้่า 10,880.00              ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นายย้วน หมุดเขียว 10,880.00              ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์ 15,520.00              ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอัครพงษ์ นาคถนอม 21,412.00              ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน์ เล้าสกุล 2,890.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุทัศน์

006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ ทองนุช 1,780.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุทัศน์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกดนัย สุขทัต 1,630.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 5,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธ์ิ 4,720.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาวรรณ แสนอ้าภา 2,500.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นายพรศักด์ิ เหมือนแท่น 2,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนภา พวงสุวรรณ์ 2,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นายอรุณ ปานแดง 3,210.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 6,066.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม 8,510.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นิพัทธ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวลักษณ์ พังงา 4,620.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นิพัทธ์

006: ธ.กรุงไทย นายกษิภณ แสงจันทร์ 4,900.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นิพัทธ์

006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 3,555.90                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ศักดา

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 2,400.30                ค่าพาหนะ ส.ค.65



006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 330.00                  ค่าผ่านทางพิเศษ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 942.67                  ค่าน ้าประปา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 550.66                  ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธัณยภาคย์ ริมฝาย 1,444.50                ค่าโทรศัพท์ พ.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 738.25                  ค่าโทรศัพท์ ก.ค.65

380,891.47           ทส. 1601.2/777
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 1,050.00                ค่าอาหาร ก.ค.- ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย 3,760.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อุษารัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ 2,110.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล 9,714.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฐนันท์ มณฑาทิพย์ 4,335.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/กิตติ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรัญญิก 3,920.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วิทวัส

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุชาดา เกษรเกิด 3,000.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/นที

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 3,757.90                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ศักดา

31,646.90             ทส. 1601.2/777
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