
Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 14470 ใบยืมเลขท่ี 861/65 ลว. 22 ก.ย. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 17837 ใบยืมเลขท่ี 865/65 ลว. 23 ก.ย. 65

32,307.00             ทส. 1601.2/895

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายมานะ จิตฤทธ์ิ 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลกานต์ แก้วเก้า 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงธิดา ตันตา 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตหรา เจือจันทร์ 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีทศพร ศรีโกตะเพ็ชร 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางปุญชรัสม์ิ หลงเวช 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ ทวีทรัพย์ล้้าเลิศ 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ ตันตา 5,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มานะ
006: ธ.กรุงไทย นายนัฐพงษ์ วังนันไชย 6,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้้าเย็น แสงวงษ์ 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกพบ โยธา 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกร บุญเฉลิม 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายชาลี นภาประสาทพร 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวพร โสภาพ 3,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65//ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวณีย์ เลิศเชิดชาญกุล 2,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65//ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายล้าพอง พรมมา 2,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65//ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายยอดย่ิง พรมจันทา 3,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65//ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ จวงจันทร์ 2,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65//ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา เกษหงษ์ 2,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65//ยุวพร

006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 2,460.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางกาญจนา น่ิมพิลา 2,460.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวลมณี จิตจักร 960.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวราชณี สมหวัง 960.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุ แก้วม่วง 960.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายรัฐพล อภิรมยานนท์ 960.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายสาคร กัลหาวัล 960.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายบุญมี อภิรมยานนท์ 3,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร ดีบ้านโสก 960.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายสมเด็จ สอนเวียง 960.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุชาติ

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 28 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 27 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 3,940.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลปาลี ทรรพนันท์ 2,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริรัตน์ แรงคง 2,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายด้ารงค์ศักด์ิ ค้าประสพ 2,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ สกุณา

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 11,530.00               ค่าท่ีพัก,พาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 7,253.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ลัทธิชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 2,373.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ลัทธิชัย

006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ 2,253.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ลัทธิชัย

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 2,269.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ลัทธิชัย

006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 2,287.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ลัทธิชัย

006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล้่าน้อย 2,257.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ลัทธิชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 4,730.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/บรรพต

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 4,930.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/บรรพต

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 4,722.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/บรรพต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 4,826.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/บรรพต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้้าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 4,728.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/บรรพต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 4,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้้าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 4,438.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 4,432.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมพร ไพจิตร 4,430.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ 

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 1,209.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 5,603.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 3,309.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 3,327.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล้่าน้อย 3,297.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 7,020.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 9,180.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 11,003.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอดิศร สารวงศ์ 4,002.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุปาณี นิยมศิลป 2,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นายอ้านาจ สุสุทธิ 3,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อ้านาจ

006: ธ.กรุงไทย นายศุภัช นาคโคกสูง 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อ้านาจ

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้้า 1,780.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ สีเขียว 1,980.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายปานสิน ปวงรังษี 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค้า 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พลกฤษณ์



006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญสูง 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายพิศิษฐ์ พิศิษฐ์บดี 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ ขอสุข 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายศิขรินทร์ งามละมัย 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 4,985.20                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย วงษ์กาฬสินธ์ุ 15,880.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นายทวีศักด์ิ ศรีลือชา 15,680.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นายสถาพร ปุนปอง 15,880.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธิ สมบัติมาศ 525.00                   ค่าโทรศัพท์ มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 524.25                   ค่าอินเตอร์เน็ต ส.ค.65

312,102.45           ทส. 1601.2/912

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนิวัฒน์ ภูผาสุข 4,292.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/นิวัฒน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนิวัฒน์ ภูผาสุข 5,520.20                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิวัฒน์

9,812.20               ทส. 1601.2/912

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ย.65/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายสุภาพ เนาถาวร 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ย.65/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ภัค สุขสวรรค์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ย.65/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์พันธ์ พรมจันทร์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ย.65/ราเมศร์

006: ธ.กรุงไทย นายอ้านาจ สุสุทธิ 7,730.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/อ้านาจ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์ 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/อ้านาจ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราวรรณ ทองเจิม 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/อ้านาจ

006: ธ.กรุงไทย นายศุภัช นาคโคกสูง 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/อ้านาจ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 6,789.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 3,180.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 230.00                   ค่าผ่านทาง ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 2,542.80                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย เก้ือทอง 6,458.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 10,546.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 11,890.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 29 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  28 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ทองรักษ์ 15,062.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญนภา หลอดค้า 6,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย สุดชา 6,764.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายธีระศักด์ิ จิระพงษ์ 7,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายอัครพงษ์ นาคถนอม 5,716.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อัครพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 5,084.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อัครพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญนภา หลอดค้า 7,294.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอูฐ เชาวน์ทวี 5,307.89                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 4,907.89                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอดิศร สารวงศ์ 1,740.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/อดิศร
006: ธ.กรุงไทย นายศุภณัฐ ทามัน 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/อดิศร

006: ธ.กรุงไทย นายธีระภัทร ตราชู 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/อดิศร

006: ธ.กรุงไทย นายอดิศร สารวงศ์ 2,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อดิศร

006: ธ.กรุงไทย นายศุภณัฐ ทามัน 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อดิศร

006: ธ.กรุงไทย นายธีระภัทร ตราชู 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อดิศร

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 4,306.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ฉิมแย้ม 6,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายศิขรินทร์ งามละมัย 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายปรีดา พูลเอียด 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายธเนศ วัฒนธรรม 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ศิรเทพ

006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ บุญรักษา 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ศิรเทพ

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตน์ กรรณคชรัตน์ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ศิรเทพ

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ 6,030.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายเทอดศักด์ิ ชมสุวรรณ 16,500.00               ค่าตอบแทน มิ.ย.- ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 3,166.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญณัฐณ์ ทองอร 1,500.00                ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายเอกพบ โยธา 5,840.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย..65/เอกพบ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้้าเย็น แสงวงษ์ 4,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย..65/เอกพบ
006: ธ.กรุงไทย นายชาลี นภาประสาทพร 4,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย..65/เอกพบ

006: ธ.กรุงไทย นายชัย สีทาดี 4,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย..65/เอกพบ

006: ธ.กรุงไทย นายธนกร บุญเฉลิม 4,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย..65/เอกพบ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชญาดา รุ่งศักด์ิรักวนา 4,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย..65/เอกพบ

006: ธ.กรุงไทย นายศุภชัย นุชิต 8,880.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวัธชัย สุยะ 10,015.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วัธชัย
006: ธ.กรุงไทย นายเจ๊ะอาติบ ปะดุกา 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วัธชัย

006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน 2,147.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65//ไกรวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัดเกล้า อู่เงิน 447.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65//ไกรวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายอมรเทพ ทรัพย์สถิตย์กุล 12,260.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรเทพ



006: ธ.กรุงไทย นายวินัย สามิภัก 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรเทพ

006: ธ.กรุงไทย นายวาทิตย์ รัตนโอภาส 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรเทพ
006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ สมทรัพย์ 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรเทพ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์พิมล ค้าเหลือง 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรเทพ

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 5,380.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 4,640.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65//มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65//มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายธัญญะ อ้าพรพงษ์ 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65//มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายจิรพงษ์ ค้าย่ี 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65//มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 6,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 5,265.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ปรายฟ้า
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 2,305.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ปรายฟ้า

006: ธ.กรุงไทย นายนวัตน์ คีรีแรง 11,580.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายวินัย สามิภัก 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต บูรณโกศล 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ สมทรัพย์ 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์พิมล ค้าเหลือง 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 3,135.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายนวัตน์ คีรีแรง 4,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายอมรเทพ ทรัพย์สถิตย์กุล 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายวินัย สามิภัก 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นวัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 3,110.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 10,990.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธ์ิ 5,830.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค้าสิยาภรณ์ 5,790.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นางมณีรัตน์ สกุลศิรจิตร 11,600.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มณีรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวณีย์ เลิศเชิดชาญกุล 9,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มณีรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายบวรศักด์ิ ภูธา 9,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มณีรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมจิตร จันทร์ทา 9,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มณีรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 5,370.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วัชราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑารัตน์ อันทะวงษ์ 2,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วัชราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพลิน เกิดจาด 2,590.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วัชราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล้่าน้อย 2,690.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วัชราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 2,400.00                ค่าพาหนะ ก.ย.65/ธนัทนรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 400.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/ธนัทนรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภัสสรณ์ มูลดี 350.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/ธนัทนรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประทานพร ทองศรี 260.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/ธนัทนรินทร์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 380.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/ธนัทนรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 400.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/ธนัทนรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 4,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นางธันย์ชนก รักษาสัตย์ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายพิชชากร พางาม 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายถานันดร กองเนียม 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 2,263.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 350.00                   ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 350.00                   ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยาพัชร เรืองนาค 350.00                   ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้้า 350.00                   ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 3,104.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอันทิยา อินทรักษ์ 3,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาวี แก้วตาล 3,138.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค้าสิยาภรณ์ 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 1,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 1,428.00                ค่าพาหนะ ก.ย.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมคิด จันทร์ชมภู 580.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นางแสงเดือน ธีระมูล 560.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจค้า 482.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/หทัยพร

006: ธ.กรุงไทย นายวาทิตย์ รัตนโอภาส 16,220.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วาทิตย์

006: ธ.กรุงไทย นายวรัญญู ทองช้านาญ 10,640.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วาทิตย์

006: ธ.กรุงไทย นายอมรเทพ ทรัพย์สถิตย์กุล 10,640.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วาทิตย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 800.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/เอกไพลิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 1,050.00                ค่าพาหนะ ก.ย.65/เอกไพลิน
006: ธ.กรุงไทย นายศรศิลป์ จันทร์แดง 1,040.00                ค่าพาหนะ ก.ย.65/เอกไพลิน

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 940.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/เอกไพลิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑารัตน์ อันทะวงษ์ 980.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/เอกไพลิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกตน์สิรี สุวรรณน้อย 950.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/เอกไพลิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรับพร อุไรกุล 1,010.00                ค่าพาหนะ ก.ย.65/เอกไพลิน

006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 970.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/เอกไพลิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจ้ง 810.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/เอกไพลิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา ม่ันเหมาะ 850.00                   ค่าพาหนะ ก.ย.65/เอกไพลิน

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 4,350.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย 65/บรรพต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภัค พรายแย้มแข 3,932.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย 65/บรรพต

006: ธ.กรุงไทย นายฐนนนท์ พลเจียก 4,050.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย 65/บรรพต

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ไพจิตร 4,128.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย 65/บรรพต



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 4,210.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 4,230.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พนาวัลย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 4,304.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พนาวัลย์

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 6,840.00                ค่าท่ีพัก,พาหนะ ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางจิณณพัต แก้วเข่ือนขันธ์ 1,500.00                ใบยืมเลขท่ี 864/65 ลว. 23 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย ส้านักงานอัยการจังหวัดสตูล 50,000.00               ใบยืมเลขท่ี 863/65 ลว. 26 ก.ย. 65/วรัท ตุลยธ้ารง

621,676.58           ทส. 1601.2/928

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 80.00                     ค่าผ่านทาง ก.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศิรเทพ สุจรรยา 3,000.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ศิรเทพ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกฤตย์โรจน์ เฉลิมเกียรติ 7,416.17                ค่าเบ้ียประกันภัย ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกฤตย์โรจน์ เฉลิมเกียรติ 7,300.61                ค่าเบ้ียประกันภัย ส.ค.65

17,796.78             ทส. 1601.2/928

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  30 กันยายน 2565


