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006: ธ.กรุงไทย นายพรชัย ปุณณรัตนกุล 6,864.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65/จตุพร

006: ธ.กรุงไทย นายจตุพร อินทร 6,916.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65/จตุพร

006: ธ.กรุงไทย นายพรชัย ปุณณรัตนกุล 20,150.00              ค่าตอบแทนผู้คุมงาน ส.ค.65/พรชัย
006: ธ.กรุงไทย นายจตุพร อินทร 19,500.00              ค่าตอบแทนผู้คุมงาน ส.ค.65/พรชัย

006: ธ.กรุงไทย นายกุนต์ พนาเวชกุล 39,300.00              ค่าตอบแทนผู้คุมงาน ส.ค.65/พรชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิชัย สุทธิวงษ์ 192.60                  ค่าน ้าประปา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 3,120.14                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธ์ิ เลิศการค้าสุข 3,759.64                ค่าไฟฟ้า ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 4,424.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายสมคิด จันทร์ชมภู 4,834.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางแสงเดือน ธีระมูล 4,804.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายศุภโชค โกมารทัต 4,666.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 2,424.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ถนัดสม (3 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 2,452.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ถนัดสม (3 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 2,262.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ถนัดสม (3 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษณีษ์ กัณทะวงศ์วาร 2,580.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ถนัดสม (3 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 4,824.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/บรรพต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 3,898.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/บรรพต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิยาพร เดชน้อย 3,612.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/บรรพต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 3,722.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 5,326.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 3,550.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตติญา ไชยแก้ว 3,732.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดลทิพา คงพ่วง 3,744.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 6,744.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 5,900.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/หทัยพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอันทิยา อินทรักษ์ 5,860.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาวี แก้วตาล 5,990.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 9,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 7,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นางธันย์ชนก รักษาสัตย์ 7,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายพิชชากร พางาม 7,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายถานันดร กองเนียม 7,520.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา คุ้มสีไวย์ 2,200.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปรีชา
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006: ธ.กรุงไทย นายสินธวัช อินทรักษ์ 1,200.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสุภาวดี สนธิ 2,100.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ผ่องอ้าพล 1,200.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นายชูชาติ แสนศรี 1,200.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นายอรรถกาญจน์ ยะไชยศรี 1,200.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางจิราภรณ์ ค้านาทิพย์ 1,200.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางศรัญญา ใหม่คามิ 1,200.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาวดี บุตรสักที 1,200.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทวรรณ เหล่างาม 4,620.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/จันทวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายชวกร จันต๊ะฟู 2,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/จันทวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรณี มณีโชติ 2,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/จันทวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ จุลรักษ์ 2,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/จันทวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิกาญจน์ มงคลรัตน์ 2,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/จันทวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายสัญญา กรีสง่า 9,340.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/สัญญา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจีรภา พรหมโคตร 6,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/สัญญา

006: ธ.กรุงไทย นายยงยุทธ แซ่ลี 6,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/สัญญา

006: ธ.กรุงไทย นายมานะ จิตฤทธ์ิ 6,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.- ก.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลกานต์ แก้วเก้า 5,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.- ก.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงธิดา ตันตา 4,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.- ก.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตหรา เจือจันทร์ 4,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.- ก.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีทศพร ศรีโกตะเพ็ชร 4,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.- ก.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางปุญชรัสม์ิ หลงเวช 4,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.- ก.ค.65/มานะ
006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ ทวีทรัพย์ล ้าเลิศ 4,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.- ก.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ ตันตา 4,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.- ก.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายอ้านวย ยะสุทธิ 4,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.- ก.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 12,440.00              ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 8,560.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายธัญญะ อ้าพรพงษ์ 8,560.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายจิรพงษ์ ค้าย่ี 8,560.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุจ บุญอินทร์ 8,560.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวพร โสภาพ 5,700.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายล้าพอง พรมมา 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายยอดย่ิง พรมจันทา 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ จวงจันทร์ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา เกษหงษ์ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ เทศสร 6,910.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นรินทร์



006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 4,900.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายชัยภัทร์ สุดปาน 5,010.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวินัย มีย่ิง 4,880.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายจันทรมาศ รุ่งศิริ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ เทศสร 3,330.10                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายสุรินทร์ แข่งขัน 1,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายปิยะวุฒิ นาคพันธ์ 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 1,780.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายชัยภัทร์ สุดปาน 1,890.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวินัย มีย่ิง 1,760.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายจันทรมาศ รุ่งศิริ 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ เทศสร 1,770.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายสุรินทร์ แข่งขัน 880.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายปิยะวุฒิ นาคพันธ์ 480.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 980.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายชัยภัทร์ สุดปาน 1,090.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวินัย มีย่ิง 960.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายจันทรมาศ รุ่งศิริ 480.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 3,566.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ภาคภูมิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตยา จุมปาทอง 3,910.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ภาคภูมิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล 3,552.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ภาคภูมิ

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 7,314.43                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 11,342.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปฐมพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ตรีประเคน 4,954.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปฐมพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉราพร จอมปินทอง 5,040.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปฐมพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายอัครพงษ์ นาคถนอม 10,182.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อัตรพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 6,126.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อัตรพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายวราวุฒิ ทรงวาจา 6,094.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อัตรพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 5,658.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/พิมพิลัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 5,576.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/พิมพิลัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภพิชญ์ บุญยืน 5,454.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/พิมพิลัย

006: ธ.กรุงไทย นายธัณยภาคย์ ริมฝาย 813.50                  ค่าโทรศัพท์ มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 12,130.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ภัทรภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 4,986.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ภัทรภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 4,970.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ภัทรภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 4,900.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ภัทรภรณ์



006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 6,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร การิกาญจน์ 2,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เจสะวะ 9,380.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ทินกร

006: ธ.กรุงไทย นางอรุณ อินหน่อแก้ว 8,980.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ทินกร

563,298.41           ทส. 1601.2/781

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 12,322.00              ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 3,824.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ถนัดสม (3 ฎีกา)

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 3,670.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/บรรพต

19,816.00             ทส. 1601.2/781

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล มีทองขาว 63,000.00              ใบยืมเลขท่ี 683/65 ลว. 25 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร 71,020.00              ใบยืมเลขท่ี 684/65 ลว. 24 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชัยเวียง 115,000.00             ใบยืมเลขท่ี 686/65 ลว. 24 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายดุสิต ตาบ้านดู่ 34,200.00              ใบยืมเลขท่ี 685/65 ลว. 24 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายประจักษ์ สุวรรณเดช 100,000.00             ใบยืมเลขท่ี 688/65 ลว. 24 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ 100,000.00             ใบยืมเลขท่ี 687/65 ลว. 24 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายทวี จวงสาคร 166,680.00             ใบยืมเลขท่ี 649/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายจิระ นุชนิยม 70,800.00              ใบยืมเลขท่ี 650/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค์ เหล่าสูงเนิน 54,000.00              ใบยืมเลขท่ี 657/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทร์เพ็ญ เกษตรสินธ์ 54,400.00              ใบยืมเลขท่ี 659/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย วงษ์กาฬสินธ์ุ 85,500.00              ใบยืมเลขท่ี 681/65 ลว. 25 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑาพร ทองนุ่น 27,000.00              ใบยืมเลขท่ี 693/65 ลว. 24 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางวนิดา ทองนุช 26,600.00              ใบยืมเลขท่ี 655/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางวรางคณา จิณะ 29,214.00              ใบยืมเลขท่ี 699/65 ลว. 26 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 2,675.00                ค่าวัสดุ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมณีโชติ ฉกรรจ์ศิลป์ 43,900.00              ค่าใช้จ่ายในการอบรม ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ ไชยยงยศ 2,905.00                ค่ารับรองพิธีการ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุภัทร แก้วบัวทอง 3,900.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/สุภัทร

006: ธ.กรุงไทย นายมนัส ณ นคร 400.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/สุภัทร
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006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ แย้มสะอาด 7,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา 4,956.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 4,962.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางธัญวลัย บุญช่วย 4,850.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีรตหญิง พัธชา บุญหล่อ 7,410.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/พัธชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ศิริสัจจัง 2,380.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/พัธชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาทิตยา สายสุข 2,610.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/พัธชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์บ้าเพ็ญ 2,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/พัธชา

006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 2,580.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/พัธชา

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 5,120.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/ไกรวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/ไกรวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นายเอกสิทธ์ิ อมาตยกุล 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/ไกรวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน์ เล้าสกุล 6,140.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/สุทัศน์

006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ ทองนุช 2,820.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/สุทัศน์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกดนัย สุขทัต 2,670.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/สุทัศน์

006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 9,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/บางรักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมนึก อันวารีย์ 6,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/บางรักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายเจร เทพแก้ว 6,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/บางรักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณพล ทองเดิม 6,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/บางรักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมปอง ชูวรรณเกตุ 6,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/บางรักษ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 5,525.50                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 11,564.00              ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ คุตตรานนท์ 1,400.00                ค่าพาหนะ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.อ.มานพ นามไพร 10,746.00              ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ บุญไชย 7,470.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/จารุวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ์ พวงนิล 2,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65/จารุวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 9,970.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ส.ค.65

1,199,387.50         ทส. 1601.2/782

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา 113,196.00             ใบยืมเลขท่ี 613/65 ลว. 15 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 48,080.00              ใบยืมเลขท่ี 658/65 ลว. 22 ส.ค. 65
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา เธียรเงิน 10,660.00              ใบยืมเลขท่ี 690/65 ลว. 27 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทพร แก้ววรรณะ 25,820.00              ใบยืมเลขท่ี 630/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ วิลาศรี 54,060.00              ใบยืมเลขท่ี 698/65 ลว. 27 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมาลี สุขเกษม 54,020.00              ใบยืมเลขท่ี 702/65 ลว. 27 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชญา ตันสกุล 55,240.00              ใบยืมเลขท่ี 646/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชญา ตันสกุล 5,740.00                ใบยืมเลขท่ี 646/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ชมภูภู่ 11,190.00              ใบยืมเลขท่ี 696/65 ลว. 26 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ สวนผล 25,000.00              ใบยืมเลขท่ี 619/65 ลว. 16 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ 23,740.00              ใบยืมเลขท่ี 692/65 ลว. 26 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพิศตรา นาถมทอง 40,000.00              ใบยืมเลขท่ี 697/65 ลว. 27 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิปรียา เจริญชันษา 17,820.00              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 151.94                  ค่าโทรศัพท์ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 1,059.30                ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 254.13                  ค่าน ้าประปา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 2,221.18                ค่าไฟฟ้า ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 600.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 1,340.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 1,440.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 1,440.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายศุภโชค โกมารทัต 1,720.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางวรรณา ธนะโชติ 1,760.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธ์ิ 1,840.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอันทิยา อินทรักษ์ 3,320.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาวี แก้วตาล 2,040.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางแสงเดือน ธีระมูล 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายสมคิด จันทร์ชมภู 1,620.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรกมล สว่างเนตร 2,360.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายปณัชช์ ยาตรา 2,040.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจค้า 1,960.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค้าสิยาภรณ์ 2,380.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายจักรกฤษณ์ พละกลาง 7,503.62                ค่าไฟฟ้า เม.ย.- ก.ค.65

522,616.17           ทส. 1601.2/788
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Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 2,780.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ครรชิตพล

2,780.00               ทส. 1601.2/788


