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006: ธ.กรุงไทย นางสาวบัวหลวง อัครพงศ์ 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นายมะรุสนี หะเล๊าะ 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/นฤเศรษฐ

006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ์ จิตพิทักษ์ 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/นฤเศรษฐ

006: ธ.กรุงไทย นายณัตพงษ์ กุญชรินทร์ 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/นฤเศรษฐ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษกร สุขรักษา 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/นฤเศรษฐ

006: ธ.กรุงไทย นายยุทธชาติ รุยไกรรัตน์ 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/นฤเศรษฐ

006: ธ.กรุงไทย นายธนศักด์ิ คล้ายทอง 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/นฤเศรษฐ

006: ธ.กรุงไทย นายบุญประเสริฐ ช่วยเมือง 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/นฤเศรษฐ

006: ธ.กรุงไทย นางเปรมวดี จิตพิทักษ์ 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/นฤเศรษฐ

006: ธ.กรุงไทย นายศาสตราวุฒิ ค านึงผล 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลญ์ณัฐ จันท ามา 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุวรรณโส 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณนิสา มีฤทธ์ิ 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นายสุระศักด์ิ ระถี 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นายภูณัฐชา สิทธ์ิยาณุตม์ 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นายอัมรินทร์ อินมะโน 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายเจรนัย บุญทอง 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แข็งขัน 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ถนอมชาติ 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสมคิด แก้วหลวง 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายไกรฤกษ์ ซาวสัก 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นาวสาวกมลวรรณ ไชยวุฒิ 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งอรุ่ณ ชัยยะ 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวัฒน์ คนกวน 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายธนกร หวังกุหล า 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายรณชัย โนพิชัย 9,000.00                ค่าตรวจป่า ส.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 417.30                  ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 417.30                  ค่าอินเตอร์เน็ต ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 417.30                  ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 2,144.12                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 631.25                  ค่าโทรศัพท์ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอาคม ง่านวิสุทธิพันธ์ 856.00                  ค่าอินเตอร์เน็ต ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 738.25                  ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ค.65
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006: ธ.กรุงไทย นายวิมล ฦาชา 1,926.00                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 428.00                  ค่าน  าประปา ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายกฤตศิลป์ สงเคราะห์ 3,150.00                ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 200.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสุภาพร แสงละออ 3,620.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 3,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรปรียา พระวิวงศ์ 3,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิมล โรทะกะ 3,860.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายสุวิชัย ศรีบุรินทร์ 3,620.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดารารัตน์ กุมภาว์ 4,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนพรัตน์ ศรีพร 2,020.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาธิตา ทาบทอง 4,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายชยุตพงศ์ ศรีสิทธิพิศาลภพ 4,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางวัชรินทร์ มียอด 4,060.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ อันสุกัน 3,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ธีระธนนันต์ 3,420.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายปริญ สมอดี 3,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดาพร ยอดเมือง 2,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรสริน เขตสูงเนิน 3,520.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลปาลี ทรรพนันท์ 3,580.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิพาวรรณ อบกล่ิน 2,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลยกร เชื อเอ่ียม 4,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริรัตน์ แรงคง 4,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิตญาดา  เหลางาม 4,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางลัดดาวัลย์ ศรีสนธิแสง 3,580.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจวรรณ สุดสวาสด์ิ 4,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ชมช่ืน 1,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ วงษ์อาษา 3,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายด ารงค์ศักด์ิ ค าประสพ 3,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายคมสันต์ วัจรา 4,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายวัฒนะ ชาวไร่อ้อย 3,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ทองบ่อ 2,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี น  าใจ 4,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายไพบูลย์ คุณพิโน 2,850.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วาสนา

006: ธ.กรุงไทย นางวาสนา ก่อผล 2,490.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วาสนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล กัณหา 4,140.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วาสนา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา คดีโลก 3,810.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วาสนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณรัชญ์ วิริต 4,440.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วาสนา

006: ธ.กรุงไทย นายศุภชาติ เขตสูงเนิน 3,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วาสนา

006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิกร  คุ้มเจริญ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธ์ิ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทชา สังข์น  ามนต์ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาวรรณ แสนค าภา 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สดใส 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรทิพย์ แก้วไพฑูรย์ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตรา ครองสถาน 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพย์วรรณ์ ก าแพงแก้ว 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา เชื อเอ่ียม 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นายกรณ์ สร้อยธรรมดา 300.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ชมภูภู่ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นายพรศักด์ิ เหมือนแท่น 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางกมลทิพย์ เอ่ียมเหมือน 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นายชวลักษณ์ ชาญค้า 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นายวงศ์สุวรรณ ทองก้อน 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนภา พวงสุวรรณ์ 700.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นายอรุณ ปานแดง 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางศิริวรรณ์ เกิดแก่น 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 1,740.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 1,620.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 2,040.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 800.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 3,060.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน  าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 2,140.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ภักดีวงษ์ 700.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภัค พรายแย้มแข 700.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช



006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิยาพร เดชน้อย 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นายฐนนนท์ พลเจียก 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นายศรัณยู ผลเจริญ 2,440.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ สังข์ทอง 2,440.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ไพจิตร 2,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร 2,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เฉลิมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายสรภฎ ภูชฎาภิรมย์ 2,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เฉลิมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายนิทัสน์ คล้ายแย้ม 2,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เฉลิมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายบวร นาลอย 2,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เฉลิมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายงามเอก อินทรมณี 2,560.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/เฉลิมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัดชา ช้างทิพ 11,120.00              ใบยืมเลขท่ี 838/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐาภรณ์ แก่นนาค า 5,425.00                ใบยืมเลขท่ี 820/65 ลว. 13 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์ 17,940.00              ใบยืมเลขท่ี 811/65 ลว. 10 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช 23,500.00              ใบยืมเลขท่ี 829/65 ลว. 13 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล  า 11,800.00              ใบยืมเลขท่ี 837/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิมล แก่นโท 27,440.00              ใบยืมเลขท่ี 841/65 ลว. 15 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ชัยวงศ์ 20,300.00              ใบยืมเลขท่ี 848/65 ลว. 15 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 5,697.00                ใบยืมเลขท่ี 850/65 ลว. 16 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 19,068.00              ใบยืมเลขท่ี 855/65 ลว. 16 ก.ย. 65

588,525.52           ทส. 1601.2/866

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 214.00                  ค่าน  าประปา ก.ย.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางประภัสสร กระจายศรี 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วาสนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพันธ์กุล 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 600.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิชญ์ณัช

5,894.00               ทส. 1601.2/866

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 700.00                  ค่าอาหาร ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 1,854.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 1,842.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมณีโชติ ฉกรรจ์ศิลป์ 17,100.00              ค่าใช้จ่ายอบรม ส.ค.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 20 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 21 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 18,600.00              คชจ.อบรมบุคคภายนอก ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร 2,070.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ สุสุทธิ 8,160.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อ านาจ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรีดาภรณ์ เพชรวิกัย 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อ านาจ

006: ธ.กรุงไทย นายภูสิทธิ เจริญรัตน์ 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อ านาจ

006: ธ.กรุงไทย นายศุภัช นาคโคกสูง 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อ านาจ

006: ธ.กรุงไทย นางอินทิรา รัตนวงศา 1,820.00                ค่าอาหารประชุม ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 1,500.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  ส.ค.65/ประพันธ์พงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายวีร์ ศรีทิพโพธ์ิ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  ส.ค.65/ประพันธ์พงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 1,200.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  ส.ค.65/ประพันธ์พงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 44,400.00              ค่าใช้จ่ายอบรม ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 7,649.47                ค่าไฟฟ้า เม.ย.- ก.ค.65

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

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 171.00                  ค่าไปรษณีย์ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายนัฐพงษ์ วังนันไชย 9,100.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นัฐพงษ์ ( 7 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน  าเย็น แสงวงษ์ 6,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นัฐพงษ์ ( 7 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายเอกพบ โยธา 6,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นัฐพงษ์ ( 7 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายชาลี นภาประสาทพร 6,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นัฐพงษ์ ( 7 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายชัย สีทาดี 6,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นัฐพงษ์ ( 7 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายธนกร บุญเฉลิม 6,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นัฐพงษ์ ( 7 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ ดุมา 840.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกนาถ ไทยงาม 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายองค์อาจ วงษ์หนู 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายสาทิตย์ บุญอภัย 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมยงค์ วงษ์หนู 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมพร ค าชมภู 16,435.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 7,798.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วรรณวิสาข์

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ไพจิตร 7,796.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/วรรณวิสาข์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์ 25,840.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายทวี จวงสาคร 17,020.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 ทวี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญญพร มากทรัพย์ 12,720.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 ทวี

006: ธ.กรุงไทย นางชลธิชา แป้นแก้ว 12,720.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 ทวี

006: ธ.กรุงไทย นายชลทิศ สหะชาติ 17,220.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 ทวี

006: ธ.กรุงไทย นายมงคล แป้นแก้ว 17,160.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 ทวี

006: ธ.กรุงไทย นายวิชิต เสวกวรรณ 12,720.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 ทวี

006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร รัตนนาภา 12,720.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 ทวี



006: ธ.กรุงไทย นายเจตนิพัทธ์ แมนวิเศษ 12,720.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 ทวี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร 15,380.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุมนา

006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 9,010.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุมนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร ไสยสุภีย์ 9,160.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุมนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐนันท์ มณฑาทิพย์ 8,900.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุมนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทร์เพ็ญ เกษตรสินธ์ 12,600.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/จันทร์เพ็ญ

006: ธ.กรุงไทย นายพิชิตพล เชื อสะอาด 12,580.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/จันทร์เพ็ญ

006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เจสะวะ 13,300.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/จันทร์เพ็ญ

006: ธ.กรุงไทย นางอรุณ อินหน่อแก้ว 12,640.00              ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/จันทร์เพ็ญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมนู 5,580.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ ฐิติโชติ 1,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอ าพร จ๋ีมะลิ 5,580.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาสินี นุ่นสังข์ 5,580.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ นิระโส 1,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัทสิษฐ์รัตน์ ไชยถา 1,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางศิริลักษณ์ ติยะธะ 1,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางอัมพร ถาค า 1,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาไพ ปรวกพรมมา 1,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสันติ วิเวกวิน 1,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสาคร อินสมบัติ 1,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายหล้า อินต๊ะสาร 1,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายพร ปิมแปง 1,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายรงณ์ศักด์ิ สืบแสน 1,680.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ศิริลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย สิบต ารวจเอกหญิงณัฐชยา คมข า 4,620.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ก่ิงพรหมเจริญ 3,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 1,550.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา ละม่ังทอง 3,330.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา ยิ มเฟือง 650.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางจรรยา โภคะ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกุล 2,740.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรี จิรเศรษฐดิลก 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ เบญจศิลารักษ์ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกุมา มณีทับ 700.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศันสนีย์ สหเต็มภูมิ 3,060.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจา กะหะกะสิทธ์ิ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ค ารอด 2,560.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา สุริยะ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภัสสรณ์ มูลดี 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประทานพร ทองศรี 1,350.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีรัตน์ บวรวิษฐา 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 1,620.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 2,640.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 700.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 1,940.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 1,620.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 1,720.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายศุภโชค โกมารทัต 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางวรรณา ธนะโชติ 3,180.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธ์ิ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอันทิยา อินทรักษ์ 4,240.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาวี แก้วตาล 2,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางแสงเดือน ธีระมูล 2,740.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายสมคิด จันทร์ชมภู 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรกมล สว่างเนตร 300.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายปณัชช์ ยาตรา 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจค า 4,340.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค าสิยาภรณ์ 600.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 950.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 4,670.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 1,840.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 1,520.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 2,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน เรืองฤทธ์ิสาระกุล 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายภควัต โพธ์ินาค 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 2,240.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 300.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 1,960.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายศรศิลป์ จันทร์แดง 1,720.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)



006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจ้ง 3,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกตน์สิรี สุวรรณน้อย 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒน์วิทยา 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา ม่ันเหมาะ 3,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรับพร อุไรกุล 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 1,980.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑารัตน์ อันทะวงษ์ 3,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพลิน เกิดจาด 3,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 1,980.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ 3,180.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายโสฬส สุขขี 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ค่ าคูณ 900.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นให้ผล 2,960.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 300.00                  ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงค์ เทียนชัย 2,340.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติพร ( 10 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางปิยะฉัตร์ หอมแก่นจันทร์ 5,535.00                ใบยืมเลขท่ี 853/65 ลว. 15 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรลักษณ์ เดชบ ารุง 18,390.00              ใบยืมเลขท่ี 852/65 ลว. 15 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายศรัณยู ผลเจริญ 24,408.00              ใบยืมเลขท่ี 857/65 ลว. 16 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ เจริญจิต 10,000.00              ใบยืมเลขท่ี 851/65 ลว. 16 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 10,960.00              ใบยืมเลขท่ี 859/65 ลว. 16 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 25,440.00              ใบยืมเลขท่ี 858/65 ลว. 16 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายวรัญญู ช้างเพ็ง 2,840.00                ใบยืมเลขท่ี 856/65 ลว. 16 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนาภรณ์ หม่ืนแก้ว 2,969.97                ค่าจ้างเหมา ก.ย.65

703,864.44           ทส. 1601.2/867
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล 2,262.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล 5,122.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ 3,730.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เบญจรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมนต์ชัย เพ่ิมผลนิรันดร์ 203.04                  ค่าเชื อเพลิง ก.ย.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมนต์ชัย เพ่ิมผลนิรันดร์ 596.96                  ค่าเชื อเพลิง ก.ย.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวดิศจี ไศลเพชร์ 3,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ณัฐชยา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 1,860.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ครรชิตพล

17,454.00             ทส. 1601.2/867

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 22 กันยายน 2565


