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006: KTB นายสหภูมิ สง่าศรี 345.61                   ค่าน ้าประปา ก.ย.65

006: KTB นายสุทธิชัย สุทธิวงษ์ 192.60                   ค่าน ้าประปา ก.ย.65

006: KTB นายอภิสิทธ์ิ เลิศการค้าสุข 3,919.53                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

006: KTB นางสาวปิยาพัชร เรืองนาค 1,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม

006: KTB นายธนชาติ ศรีเพ็ง 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม

006: KTB นายพชร ขอบเขต 3,580.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม

006: KTB นางสาวนันทิกาญจน์ โฉมงาม 2,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม

006: KTB นายเอกสิทธ์ิ อมาตยกุล 2,340.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม

006: KTB นายพงศพัศ พะโยม 2,120.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม

006: KTB นายกษิภณ แสงจันทร์ 3,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม

006: KTB นายเอกลักษณ์ แช่มชู 3,280.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม
006: KTB นายกวีวงศ์ วิเศษสมบัติ 4,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม

006: KTB นายธนัชกฤศ ตัดสายชล 3,860.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม

006: KTB นายกฤษฎา ภูโอบ 3,280.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม

006: KTB นางสาวมณฑิญา ทองจ้าปา 3,080.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม

006: KTB นายเสกสรร กวยะปาณิก 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการ ส.ค.65/ปริชาติ

006: KTB นายครรชิตพล พรรณสาร 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการ ส.ค.65/ปริชาติ

006: KTB นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ย.65/ฉัตรพงศ์

006: KTB นางสาวนิโลบล กัณหา 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ย.65/ฉัตรพงศ์

006: KTB นางสาวเจนจิรา แก้วโมรา 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ย.65/ฉัตรพงศ์

006: KTB นายสมบูรณ์ บุญยืน 3,940.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สมบูรณ์

006: KTB นายยุทธศักด์ิ ไชยศักดา 1,378.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สมบูรณ์

006: KTB นางสาวดวงพร เอ่ียมส้าอางค์ 19,600.00               ค่าเบี ยประชุม ส.ค.65

006: KTB นายนวัตน์ คีรีแรง 8,240.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นวัตน์

006: KTB นายวินัย สามิภัก 5,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นวัตน์

006: KTB นายธนกฤต บูรณโกศล 5,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นวัตน์

006: KTB นางสาวรัตน์พิมล ค้าเหลือง 5,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นวัตน์

006: KTB นายอิศเรศ สมทรัพย์ 5,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/นวัตน์

006: KTB นางสาวยุวพร โสภาพ 5,700.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ยุวพร

006: KTB นายล้าพอง พรมมา 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ยุวพร

006: KTB นายยอดย่ิง พรมจันทา 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ยุวพร

006: KTB นายสมพงษ์ จวงจันทร์ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ยุวพร

006: KTB นางสาวสุกัญญา เกษหงษ์ 4,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ยุวพร

006: KTB นายพีระชัย สุขเกื อ 3,580.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: KTB นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 7,878.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: KTB นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 3,816.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
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006: KTB นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 3,858.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: KTB นายฐนนนท์ พลเจียก 3,694.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: KTB นายศรัณยู ผลเจริญ 3,654.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: KTB นางหัสนีย์ แคะนาค 5,050.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: KTB นางหัสนีย์ แคะนาค 2,620.00                ค่าท่ีพัก,พาหนะ ส.ค.65

006: KTB นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 15,300.00               ค่าวิทยากรในการอบรม ส.ค.65

006: KTB นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างขอบเขต ส.ค.65/ราเมศร์

006: KTB นายพชร ขอบเขต 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างขอบเขต ส.ค.65/ราเมศร์

006: KTB นางสาวสาวิตรี ยอยยิ ม 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างขอบเขต ส.ค.65/ราเมศร์

006: KTB นายกุนต์ พนาเวชกุล 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างขอบเขต ส.ค.65/ราเมศร์

006: KTB นายสมชัย มาเสถียร 1,000.00                ค่าเบี ยประชุม ก.ย.65/จิราพร

006: KTB นางสาวรัตสุดา วงค์แสน 1,190.00                ค่าใช้จ่ายประชุม ก.ย.65

006: KTB นายนที บุญเผือก 350.00                   ค่าใช้จ่ายประชุม ก.ย.65

006: KTB นางจิราพร ศิริสุวรรณพงศ์ 525.00                   ค่าใช้จ่ายประชุม ก.ย.65

006: KTB ว่าท่ีร้อยเอกมานพ นามไพร 8,636.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65

006: KTB นายธวัชชัย ลัดกรูด 12,624.00               ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/ธวัชชัย

006: KTB นายระเด่น แสงดารา 7,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/ธวัชชัย

006: KTB นายจตุรงค์ หมอโอสถ 16,655.10               ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/ธวัชชัย

006: KTB นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค 7,750.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: KTB นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 3,166.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: KTB นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 4,220.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: KTB ว่าท่ีร้อยตรีประทีป เจิมสม 22,920.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: KTB นายทวี จวงสาคร 13,200.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ทวี

006: KTB นางสาวเบญญพร มากทรัพย์ 9,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ทวี

006: KTB นางชลธิชา แป้นแก้ว 9,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ทวี

006: KTB นายชลทิศ สหะชาติ 13,300.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ทวี

006: KTB นายมงคล แป้นแก้ว 13,500.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ทวี

006: KTB นายวิชิต เสวกวรรณ 9,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ทวี

006: KTB นายวิเชียร รัตนนาภา 9,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ทวี

006: KTB นายเจตนิพัทธ์ แมนวิเศษ 9,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ทวี

006: KTB นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์ 16,340.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: KTB นายสุภาพ คงประดิษฐ์ 14,680.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุภาพ

006: KTB นายอัฐวัฒน์ จันทร์นวล 17,000.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุภาพ

006: KTB นายดุสิต ฆ้องส่งเสียง 11,680.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุภาพ

006: KTB นายสิทธิโชค พรหมจรรย์ 11,680.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุภาพ

006: KTB นายอิบรอเหม ผลาอาด 11,680.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุภาพ

006: KTB นายอับบ๊าส หมัดหลีเจริญ 11,680.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/สุภาพ

006: KTB นายชาญณรงค์ เหล่าสูงเนิน 34,000.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ต.65/ชาญณรงค์

006: KTB นางสาวจุรีวรรณ์ โนลี 27,000.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ต.65/ชาญณรงค์



006: KTB นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 240.00                   ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อิสราวิญญ์

006: KTB นายวรพจน์ ด้ารงภู่ 240.00                   ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อิสราวิญญ์

006: KTB นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วสองสี 760.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: KTB นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 6,470.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/วราวรรณ

006: KTB นายคณาธิป ชูแก้ว 2,990.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/วราวรรณ

006: KTB นางสาวนงนุช ใจชื น 2,910.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/วราวรรณ

006: KTB นายนิรัญ มโนรัตน์ 7,500.00                ค่าอาหารประชุม ก.ย.65

006: KTB นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 3,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 2,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นายอดิเทพ ปะมะ 3,620.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 2,760.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นางวิภาวรรณ บุญประเสริฐ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นางสาวรัตติญา ไชยแก้ว 4,860.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นางสาวดลทิพา คงพ่วง 2,520.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นางสาวรินนารัช รชตะรมณีย์ 4,940.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 3,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นางสาวอุษณีษ์ กัณทะวงศ์วาร 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ์ 2,740.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร 3,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นางสาวชนม์ชนก เหลืองอุรา 1,220.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นางกัลยกร สตีเว่นส์ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)
006: KTB นางสาวสุพรรษา ผลโยธิน 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นายตรัยพัทธ์ ทัดแก้ว 2,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นางกาญจนา เปรมวิสิษฐ์ 2,120.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

006: KTB นายจักรกฤษณ์ พละกลาง 1,601.57                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

006: KTB นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ 24,780.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: KTB นายกฤต สุขสุวรรณ 16,880.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: KTB นายอุเทน ฟักทองอยู่ 22,700.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: KTB นายมานัง เกตุเนียม 16,880.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: KTB นายปองพล สอนคล้่า 16,880.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: KTB นายย้วน หมุดเขียว 16,880.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ก้องกิตติพัศ

006: KTB นายอรุณ ทุมวงค์ 33,740.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อรุณ

006: KTB นายวิศาสตร์ มีนรักษ์เรืองเดช 32,820.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อรุณ
006: KTB นายจีระศักด์ิ กองตี 22,320.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อรุณ

006: KTB นายอดิศร สารวงศ์ 5,760.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อดิศร

006: KTB นางสาวสุทธ์ิจีรา ไชยชนะ 2,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อดิศร

006: KTB นายธีระภัทร ตราชู 2,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อดิศร

006: KTB นางสาวเอื อใจรัช ทองดอนโพธ์ิ 945.00                   ค่าอาหารประชุม ก.ย.65

006: KTB นางหัสนีย์ แคะนาค 7,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65



006: KTB นายนวัตน์ คีรีแรง 4,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นวัตน์

006: KTB นายวินัย สามิภัก 2,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นวัตน์

006: KTB นายวาทิตย์ รัตนโอภาส 2,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/นวัตน์

006: KTB นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 2,940.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.-ก.ย.65/พิชัย

006: KTB นางหัสนีย์ แคะนาค 3,240.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.-ก.ย.65/พิชัย

006: KTB นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 2,080.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.-ก.ย.65/พิชัย

006: KTB นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 3,457.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อมรรัตน์

006: KTB นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 1,305.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อมรรัตน์

006: KTB นายชัช วงษ์อัยรา 1,191.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อมรรัตน์

006: KTB นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 1,225.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อมรรัตน์

006: KTB นางนันทนา บุณยานันต์ 1,665.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: KTB นางนันทนา บุณยานันต์ 8,060.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65
006: KTB นายอดิเทพ ปะมะ 9,814.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 /อดิเทพ(5ฎีกา)

006: KTB นางองอาจ สมชอบ 5,850.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 /อดิเทพ(5ฎีกา)

006: KTB นางสาวรัตติญา ไชยแก้ว 5,804.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 /อดิเทพ(5ฎีกา)

006: KTB นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร 5,940.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65 /อดิเทพ(5ฎีกา)

861,789.41           ทส. 1601.2/878

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิสิทธ์ิชัย เขตสกุล 1,483.53                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางละม่อม วรพุทธ 2,840.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ละม่อม

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการ ส.ค.65/ปริชาติ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 3,670.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ 1,000.00                ค่าเบี ยประชุม ก.ย.65/จิราพร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเพ็ญวิชญ์ ศรีชัย 1,000.00                ค่าเบี ยประชุม ก.ย.65/จิราพร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิชาติ ผิวสอาด 10,660.00               ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/ธวัชชัย

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 1,240.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อิสราวิญญ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 2,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปาริชาติ (13 ฎีกา)

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 1,050.00                ใบยืมเลขท่ี 740/65 ลว. 3 ก.ย. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววาสนา อินทรชิต 2,160.00                ใบยืมเลขท่ี 854/65 ลว. 16 ก.ย. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววาสนา อินทรชิต 850.00                   ใบยืมเลขท่ี 854/65 ลว. 16 ก.ย. 65

28,413.53             ทส. 1601.2/878

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 620.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 1,200.00                ค่าท่ีพัก ก.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 23 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 22 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 3,480.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/ถิรายุ

006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 1,780.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/ถิรายุ

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ์ พวงนิล 1,660.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/ถิรายุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 4,536.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ย.65/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสรวีร์ แสนธิ 4,482.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ย.65/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภพิชญ์ บุญยืน 4,414.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ย.65/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 4,168.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสรวีร์ แสนธิ 4,150.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภพิชญ์ บุญยืน 3,996.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/วราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายจตุพร อินทร 957.60                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/จตุพร

006: ธ.กรุงไทย นายพรชัย ปุณณรัตนกุล 832.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/จตุพร

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 37,800.00               ค่าใช้จ่ายอบรม ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 22,800.00               ค่าวิทยากรอบรม ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายพรชัย ปุณณรัตนกุล 2,800.00                ค่าตอบแทนผู้คุมงานก่อสร้าง ก.ย.65/พรชัย

006: ธ.กรุงไทย นายจตุพร อินทร 2,700.00                ค่าตอบแทนผู้คุมงานก่อสร้าง ก.ย.65/พรชัย

006: ธ.กรุงไทย นายกุนต์ พนาเวชกุล 4,800.00                ค่าตอบแทนผู้คุมงานก่อสร้าง ก.ย.65/พรชัย

006: ธ.กรุงไทย กองทัพอากาศเพ่ือการน้าเงินส่งคลัง 777,294.01             ค่าใช้จ่ายการขอให้อากาศยาน ส.ค.65/กรมการเงินทหารอากาศ

006: ธ.กรุงไทย นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง 280.00                   ค่าอาหารประชุม ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายสภลท์ บุญเสริมสุข 4,035.60                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/สภลท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิมา อารี 4,554.80                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ค.65/สภลท์

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 2,780.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล ้า 2,810.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ สีเขียว 2,660.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายปานสิน ปวงรังษี 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค้า 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายนันทพงศ์ สีหมาด 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญสูง 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ ขอสุข 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุริโย 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค้าดี 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 1,280.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ชาญชัย

006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ย.65/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน์ ก้านจันทร์ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ย.65/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรชนก เทศเขียว 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ย.65/ราเมศร์

921,270.01           ทส. 1601.2/881



Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววราภรณ์ มากสวาสด์ิ 4,220.00                ค่าเบี ยเลี ยง  ก.ย.65/วราภรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววราภรณ์ มากสวาสด์ิ 3,946.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/วราภรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 2,450.00                ค่าอาหารประชุม ก.ย.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง 770.00                   ค่าอาหารประชุม ก.ย.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 165.00                   ค่าผ่านทาง ก.ย.65

11,551.00             ทส. 1601.2/881

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 193,920.00             ใบยืมเลขท่ี 775/65 ลว. 7 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายศุภศิษฎ์ พินิจพรรณ 289,600.00             ใบยืมเลขท่ี 813/65 ลว. 12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายธานี รัตนปรีชาชัย 26,880.00               ใบยืมเลขท่ี 718/65 ลว. 4 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ ย่ิงงามแก้ว 52,660.00               ใบยืมเลขท่ี 785/65 ลว. 10 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจษินี ไชยสิทธ์ิ 58,400.00               ใบยืมเลขท่ี 759/65 ลว. 8 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทชา สังข์น ้ามนต์ 27,500.00               ใบยืมเลขท่ี 733/65 ลว. 7 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสด์ิ 45,040.00               ใบยืมเลขท่ี 717/65 ลว. 4 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ 59,940.00               ใบยืมเลขท่ี 839/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายฐานันดร เพ็ชรดี 18,600.00               ใบยืมเลขท่ี 761/65 ลว. 7 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ ไชยยงยศ 24,000.00               ใบยืมเลขท่ี 765/65 ลว. 10 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายเสริมยชญ์ ช้านาญค้า 23,900.00               ใบยืมเลขท่ี 767/65 ลว. 7 ก.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายกษมา มุสิกวัตร 18,000.00               ใบยืมเลขท่ี 766/65 ลว. 7 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 16,000.00               ใบยืมเลขท่ี 749/65 ลว. 5 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลิณี โพธ์ิกระเจน 22,000.00               ใบยืมเลขท่ี 748/65 ลว. 4 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ สุขทวี 14,900.00               ใบยืมเลขท่ี 745/65 ลว. 4 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค์ สายเสน 13,400.00               ใบยืมเลขท่ี 746/65 ลว. 4 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายปัณณวิชญ์ ภูริรักษ์พิติกร 20,100.00               ใบยืมเลขท่ี 780/65 ลว. 10 ก.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น 36,040.00               ใบยืมเลขท่ี 762/65 ลว. 8 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ บุตรดี 37,080.00               ใบยืมเลขท่ี 791/65 ลว. 10 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดุษฎี เริงหรินทร์ 33,760.00               ใบยืมเลขท่ี 760/65 ลว. 8 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 135,400.00             ใบยืมเลขท่ี 796/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล กล่ินแก้วบุญวงศ์ 78,780.00               ใบยืมเลขท่ี 795/65 ลว. 13 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 108,280.00             ใบยืมเลขท่ี 849/65 ลว. 15 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ 44,520.00               ใบยืมเลขท่ี 833/65 ลว. 15 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 16,200.00               ใบยืมเลขท่ี 843/65 ลว. 15 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์ศักด์ิ เท่ียงธรรม 50,640.00               ใบยืมเลขท่ี 847/65 ลว. 15 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิตานันท์ ส่งเสริม 34,200.00               ใบยืมเลขท่ี 844/65 ลว. 15 ก.ย. 65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 22 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 26 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นางสพินนา อ่อนเพ็ง 30,800.00               ใบยืมเลขท่ี 845/65 ลว. 15 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายวิทวัส เขียวบาง 23,100.00               ใบยืมเลขท่ี 792/65 ลว. 12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 59,000.00               ใบยืมเลขท่ี 750/65 ลว. 5 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 120,000.00             ใบยืมเลขท่ี 812/65 ลว. 12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล 24,100.00               ใบยืมเลขท่ี 836/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ นพนนท์ 104,720.00             ใบยืมเลขท่ี 793/65 ลว. 12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายราวุฒิ ทานัน 20,500.00               ใบยืมเลขท่ี 783/65 ลว. 12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉราภรณ์ อนันตวงค์ 15,400.00               ใบยืมเลขท่ี 784/65 ลว. 12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 14,500.00               ใบยืมเลขท่ี 816/65 ลว. 12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 32,640.00               ใบยืมเลขท่ี 787/65 ลว. 12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 82,760.00               ใบยืมเลขท่ี 790/65 ลว. 15 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน จันทร์แรม 58,560.00               ใบยืมเลขท่ี 786/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์ 95,020.00               ใบยืมเลขท่ี 832/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายเทพทัต จันมัด 42,400.00               ใบยืมเลขท่ี 814/65 ลว. 12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 8,200.00                ใบยืมเลขท่ี 823/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 31,940.00               ใบยืมเลขท่ี 763/65 ลว. 8 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายภควัต โพธ์ินาค 49,560.00               ใบยืมเลขท่ี 735/65 ลว. 5 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายภควัต โพธ์ินาค 10,080.00               ใบยืมเลขท่ี 735/65 ลว. 5 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 11,000.00               ใบยืมเลขท่ี 782/65 ลว. 13 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 14,900.00               ใบยืมเลขท่ี 782/65 ลว. 13 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 21,840.00               ใบยืมเลขท่ี 782/65 ลว. 13 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 2,100.00                ใบยืมเลขท่ี 782/65 ลว. 13 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 8,950.00                ใบยืมเลขท่ี 822/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 150.00                   ใบยืมเลขท่ี 822/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 28,240.00               ใบยืมเลขท่ี 822/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 1,100.00                ใบยืมเลขท่ี 822/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 420.00                   ใบยืมเลขท่ี 822/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 150.00                   ใบยืมเลขท่ี 822/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข้า 5,000.00                ใบยืมเลขท่ี 815/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข้า 5,000.00                ใบยืมเลขท่ี 815/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข้า 4,560.00                ใบยืมเลขท่ี 815/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข้า 4,800.00                ใบยืมเลขท่ี 815/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข้า 2,000.00                ใบยืมเลขท่ี 815/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข้า 5,900.00                ใบยืมเลขท่ี 815/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข้า 29,030.00               ใบยืมเลขท่ี 815/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข้า 11,000.00               ใบยืมเลขท่ี 815/65 ลว. 14 ก.ย. 65

2,479,160.00         ทส. 1601.2/883
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Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ 23,620.00               ใบยืมเลขท่ี 744/65 ลว. 5 ก.ย. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฐนันท์ ไชยวงศ์ 15,400.00               ใบยืมเลขท่ี 734/65 ลว. 5 ก.ย. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุเทพ ทองใบ 19,500.00               ใบยืมเลขท่ี 781/65 ลว. 10 ก.ย. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางประภัสสร กระจายศรี 21,390.00               ใบยืมเลขท่ี 776/65 ลว. 10 ก.ย. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง 25,740.00               ใบยืมเลขท่ี 805/65 ลว. 12 ก.ย. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์ 15,100.00               ใบยืมเลขท่ี 818/65 ลว. 12 ก.ย. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอัจฉรา หล่ายแปด 27,500.00               ใบยืมเลขท่ี 794/65 ลว. 12 ก.ย. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิรัฐ สุขพูน 8,700.00                ใบยืมเลขท่ี 788/65 ลว. 14 ก.ย. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนภาวดี สงค์มณี 89,720.00               ใบยืมเลขท่ี 789/65 ลว. 10 ก.ย. 65

246,670.00           ทส. 1601.2/883

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ คุตตรานนท์ 5,660.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.- ก.ย.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายคุณากร พานทอง 4,160.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.- ก.ย.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางอรอุมา พละกลาง 4,116.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อรอุมา

006: ธ.กรุงไทย นางนงเยาว์ ตราศรี 2,760.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อรอุมา

006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล ชากรม 2,760.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อรอุมา

006: ธ.กรุงไทย นางจินตนา บุดดี 2,760.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อรอุมา

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเมทินี ไตรนิรันดร 2,760.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/อรอุมา

006: ธ.กรุงไทย นางจินตนา อาจโยธา 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิรุฬ หล้ามาชน 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี สีทาดี 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายองค์อาจ วงษ์หนู 3,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/เบญจรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ เคนมี 600.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.-ก.ย.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสด์ิ 600.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.-ก.ย.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแววมณี โลกรัก 470.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.-ก.ย.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยาพัชร เรืองนาค 8,320.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปิยาพัชร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎฐ์ชุดา เป๋อรุณ 5,000.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปิยาพัชร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค์รักษ์ จ้าปาทอง 4,750.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปิยาพัชร

006: ธ.กรุงไทย นายพงศพัศ พะโยม 4,850.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปิยาพัชร

006: ธ.กรุงไทย นางวันเพ็ญ สมอดี 4,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/ปิยาพัชร

006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 11,600.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 9,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนุรักษ์ บุญเจียง 11,600.00               ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 9,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ บุญเจียง 9,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กนิษฐ์
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006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 9,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ มีค้า 9,600.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 6,637.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 553.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 3,695.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.-ก.ย.65/ถนัดสม (4 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 2,323.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.-ก.ย.65/ถนัดสม (4 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา หวังพิทักษ์ 2,285.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.-ก.ย.65/ถนัดสม (4 ฎีกา)

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษณีษ์ กัณทะวงศ์วาร 2,327.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.-ก.ย.65/ถนัดสม (4 ฎีกา)

156,626.00           ทส. 1601.2/885

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณชรินทร์ จิตรสมัคร 280.00                   ค่าใช้จ่ายประชุม ก.ย.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ 6,360.00                ค่าเบี ยเลี ยง ก.ย.65/เบญจรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 2,267.00                ค่าเบี ยเลี ยง ส.ค.-ก.ย.65/ถนัดสม (4 ฎีกา)

8,907.00               ทส. 1601.2/885

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิมา อารี 142,400.00             ใบยืมเลขท่ี 862/65 ลว. 22 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 35,900.00               ใบยืมเลขท่ี 846/65 ลว. 21 ก.ย. 65

178,300.00           ทส. 1601.2/890
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