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006: ธ.กรุงไทย นายไมตรี อนุกุลเรืองกิตต์ิ 34,650.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล 34,650.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชิต แตงอ่อน 34,650.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางศิริพร กะบะทอง 11,880.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระหนก 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุไร เค้าหอม 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ธมลวรรณ ทองช านาญ 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธนภูมิ จาตุรัส 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางทัศนีย์ ต่ิงทับ 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายทองสุข พานทอง 29,700.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัณฐิกา ชาตินันท์ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววไลลักษณ์ สิงห์เรือง 12,375.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุณรัตน์ มาลัย 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรพรรณ เพ็ชรบุรี 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายนธี คล้ายจันทร์ 14,355.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย โพธ์ิรังสกุล 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายทองสอน สุราวุธ 12,870.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอมอร จันทรประทักษ์ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยนุช แก้วสามสี 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดารารัตน์ กุมภาว์ 38,060.00               ใบยืมเลขท่ี 606/65 ลว. 15 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายสุวิชัย ศรีบุรินทร์ 31,200.00               ใบยืมเลขท่ี 638/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ เคนมี 44,520.00               ใบยืมเลขท่ี 700/65 ลว. 27 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 80,000.00               ใบยืมเลขท่ี 709/65 ลว. 29 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 29,085.00               ใบยืมเลขท่ี 668/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 14,850.00               ใบยืมเลขท่ี 668/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 22,030.50               ใบยืมเลขท่ี 668/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 8,980.00                ใบยืมเลขท่ี 703/65 ลว. 29 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ 4,408.40                ใบยืมเลขท่ี 645/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายวิษณุ ด ารงสัจจ์ศิริ 1,440.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ บุตรดี 2,640.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางวัลยา บุตรดี 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 2,160.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัดเกล้า อู่เงิน 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายจิตติชัย โฉมบุตร 2,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสด์ิ 3,360.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 5 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นายสุวิจักษณ์ สวัสดี 2,160.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.อัฐกานต์ ย้ิมอารี 3,120.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยาพัชร เรืองนาค 3,360.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายธนชาติ ศรีเพ็ง 1,920.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 2,880.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจมาศ ศรีสุจารย์ 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี.รต.บริณต เล้าสุวรรณ์ 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนตรนภา เกตุเทียน 1,920.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายเอกสิทธ์ิ อมาตยกุล 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศพัศ พะโยม 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา ภูโอบ 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายปุณยพล ค ามุง 1,920.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสุวิมล ถนอมเผ่า 3,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางวิรากานต์ สุทธิยุทธ์ 1,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสุรีรัตน์ นรรัตน์ 1,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัสนันทน์ นิยมเหลา 1,420.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางประทุมทิพย์ ลัฐิถาวณิชย์ 500.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายศุภศิษฎ์ พินิจพรรณ 4,720.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพจมาน แสงเพชร 1,420.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวนันท์ โต่นวุธ 3,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชรินทร์ เฉลยไข 2,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาพร เจินเทินบุญ 500.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายทศพล กุลเกล้ียง 2,240.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรินทร์ วรรณก้ี 2,860.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัธญสรณ์ แป้นทอง 2,540.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชรีย์ สุดมี 2,740.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนา ศรีวะรมย์ 3,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาฏยา เสือขาว 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีย์พร สวัสดี 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวช้องมาศ เนืองอนันต์ 2,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางมณิศา แสนบุตร 3,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา สุนทร 3,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายธนกร พลศักด์ิ 2,640.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวนา กันภัย 2,740.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิมล พรหมสุวรรณ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชจรีย์ แจ่มเจ็ดร้ิว 2,980.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐินันท์ อินธิไชย 2,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา ดวงดาว 3,220.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา บุญเรียน 2,440.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิพา ดงแก้ว 3,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางนิษณา แสงค าคม 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ศิริ จิตต์ประวัติ 4,140.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมุกดา ลีลาวัฒนพงศ์ 720.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร งามเจริญ 2,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาส มะค าไก่ 2,040.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปุญญปาล สัมฤทธ์ิ 4,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิลาวัลย์ เฮียงก่อ 1,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ภู่งามช่ืน 3,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พานิจ 3,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรี ทรัพย์เสถียร 3,480.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายสุพล ยะโสภณ 2,020.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมนึก บัวงาม 3,720.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายธนากร จิณะ 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนติลักษณ์  ดีอุดม 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชพร อภัยภักด์ิ 3,180.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัค ศรีสวัสด์ิ 3,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

802,628.90           ทส. 1601.2/797

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชิษณุพงศ์ สวัสดิมิลินท์ 18,810.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเอกรัตน์ ค าพระยา 13,860.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนวรัตน์ คะณา 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางมาลัย สายสินธ์ 12,375.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสุภาวดี อินทร์ตน 5,940.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกุล 4,900.00                ใบยืมเลขท่ี 648/65 ลว. 22 ส.ค. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางละม่อม วรพุทธ 3,360.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร แก้วบับพา 3,480.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพร

76,090.00             ทส. 1601.2/797

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 7,060.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 5,690.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นันทนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 5,240.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นันทนา

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 5,130.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 7,340.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พิชัย
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 3,860.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นายโกวิท คงมี 11,600.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นางก าไร เนียรภาค 9,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัณจน์อมล กีตา 9,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เฉยปัญญา 9,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เหมือนทอง 9,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/โกวิท

006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 4,430.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/หัสนีย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 4,335.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/หัสนีย์

006: ธ.กรุงไทย นายอนันตชัย อยู่ดี 10,960.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อนันตชัย

006: ธ.กรุงไทย นางก าไร เนียรภาค 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อนันตชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัณจน์อมล กีตา 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อนันตชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 6,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 6,300.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 550.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 5,540.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 5,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 9,006.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 6,380.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พัฒนดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 3,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พัฒนดล

006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 3,770.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พัฒนดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 3,760.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พัฒนดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 3,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พนาวัลย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 3,100.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พนาวัลย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภัค พรายแย้มแข 2,872.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พนาวัลย์

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 6,300.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 400.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 5,060.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลักษณ์ กล าพัด 4,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ จันแป้น 4,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นายบุญธรรม หน่อแก้ว 4,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชวลิต

006: ธ.กรุงไทย นายอนันตชัย อยู่ดี 10,560.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65 /อนันตชัย

006: ธ.กรุงไทย นางก าไร เนียรภาค 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65 /อนันตชัย

006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เฉยปัญญา 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65 /อนันตชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรษมน เชาว์ศิลป์ 6,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วรรษมน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทวรรณ เหล่างาม 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วรรษมน

006: ธ.กรุงไทย นายชวกร จันต๊ะฟู 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วรรษมน

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ จุลรักษ์ 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วรรษมน

006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิกาญจน์ มงคลรัตน์ 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วรรษมน

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา คุ้มสีไวย์ 4,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรีชา



006: ธ.กรุงไทย นายสินธวัช อินทรักษ์ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสุภาวดี สนธิ 4,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ผ่องอ าพล 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นายชูชาติ แสนศรี 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางศรัญญา ใหม่คามิ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาวดี บุตรสักที 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลักษณ์ กล าพัด 4,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นงลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนริศ หนูศักด์ิ 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นงลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายด ารง อุดมวรกิจ 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นงลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายธนเสฎฐ์ มีแสง 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นงลักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 2,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียงก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนุรักษ์ บุญเจียง 1,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียงก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 1,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียงก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ บุญเจียง 1,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียงก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ มีค า 1,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียงก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/รุ่งนภา

006: ธ.กรุงไทย นายอนุรักษ์ บุญเจียง 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/รุ่งนภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/รุ่งนภา

006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/รุ่งนภา

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ มีค า 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/รุ่งนภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 14,250.00               ค่าเบ้ียประชุม ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 875.00                   ค่าอาหาร ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายชาตรี รักษาแผน 1,000.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ บุญยืน 1,240.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สมบูรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ ไชยศักดา 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สมบูรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 1,190.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วิเชียร

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย ภูสีเงิน 590.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วิเชียร

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย บุญมา 540.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วิเชียร

006: ธ.กรุงไทย นายอรุณ ทุมวงค์ 26,120.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร ศิริสุวรรณพงศ์ 720.00                   ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง 875.00                   ค่าอาหารประชุม ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 13,560.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 1,740.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 4,000.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 6,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พงศ์นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 3,728.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พงศ์นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ์ 3,516.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พงศ์นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 3,542.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พงศ์นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 6,432.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ถนัดสม



006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 9,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พัฒนดล

006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 3,660.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พัฒนดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 3,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พัฒนดล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค าสิยาภรณ์ 3,710.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พัฒนดล

006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ บุญยืน 3,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สมบูรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางวรพรรณ หิมพานต์ 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สมบูรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ ไชยศักดา 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สมบูรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายศุภชัย นุชิต 7,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฤมล นุชเปล่ียน 3,900.00                ค่าลงทะเบียน ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุวิจักษณ์ สวัสดี 4,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุวิจักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจมาศ สีสุจารย์ 2,920.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุวิจักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิชัย นามศรี 2,420.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุวิจักษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายจิตติชัย โฉมบุตร 3,540.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/จิตติชัย

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.อัฐกานต์ ย้ิมอารี 2,604.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/จิตติชัย

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.บริณต เล้าสุวรรณ์ 2,806.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/จิตติชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 3,875.00                ค่าอาหาร ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายบันลือ บินลอย 4,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ภูมิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล มีศรี 4,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ภูมิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัยลดา บุตรศรีภูเภา 4,640.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ภูมิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เส้ียวย้ิม 8,858.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประยุทธ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ศรีสง่า 2,456.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประยุทธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย 2,678.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประยุทธ

006: ธ.กรุงไทย นายประสาท จิตต์วารี 2,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประยุทธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัทธ์ธีรา กองทอง 2,494.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประยุทธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิติกาญจน์ ศรีสุริยะ 2,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประยุทธ

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ 9,340.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุทธิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทวรรณ ณ ถลาง 1,670.80                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุทธิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางกนิษฐา อวยพร 1,574.80                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุทธิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางรุจิรา อักษรศิริ 2,038.80                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุทธิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ เจริญจิต 1,922.80                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุทธิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางธจิตรา นุ่นแก้ว 5,082.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตสุดา วงค์แสน 1,050.00                ค่าอาหารประชุม ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค า 2,740.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/รัฐศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญสูง 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/รัฐศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/รัฐศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ ขอสุข 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/รัฐศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ ไชยยงยศ 1,050.00                ค่าวัสดุพิธีการ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 3,000.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ทวิวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 2,400.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ทวิวรรณ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 2,400.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ทวิวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 2,400.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ทวิวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเก้ือ 3,133.05                ค่าไฟฟ้า พ.ค.- ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 2,247.00                ค่าอินเตอร์เน็ต มิ.ย.- ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 2,175.75                ค่าไฟฟ้า ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 7,800.00                ค่าวัสดุ ส.ค.65

552,667.00           ทส. 1601.2/798

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 3,660.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พิชัย

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 3,730.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 1,800.00                ค่าตอบแทนวิทยากร ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 6,458.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ถนัดสม

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าท่ี ร.ต.ภูมิรัตน์ นาคอุดม 9,840.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ภูมิรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทวิวรรณ ค าหล่อ 2,400.00                ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ส.ค.65/ทวิวรรณ

27,888.00             ทส. 1601.2/798

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัพปวีร์ เรืองโสภาสิทธ์ิ 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายชายชาญ อ๊ึงเหมอนันต์ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวตีระณา ตาใส 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ หนูภักดี 17,139.35               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65/ปรับ=100 , คืน=580.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐณิชา ล าปอง 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าหวาน ค าหงษ์ 13,860.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ศรีวะรมย์ 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยา นิโรรัมย์ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจิตรา พะย้ิม 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ มะซอ 13,860.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกรต์ มนัสศรีสุขใส 29,700.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา จันทราศรี 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนีพร วิชาเงิน 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวรรณ เทพสุขดี 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายศิวกร ค าลือ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางบัวพัน เทียมคู่ 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางกนกพร กิตติสุขเจริญ 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 6 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 7 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นายวิสุทธ์ิ กระแตเซ็ง 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภรณ์ มาตุ้ม 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ศรีส าอางค์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสิรวิชญ์ หะรังศรี 7,185.42                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเมทนี สีมันตร 7,320.00                ใบยืมเลขท่ี 719/65 ลว.  1 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน จ่ันเพชร 17,260.00               ใบยืมเลขท่ี 607/65 ลว. 15 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายสุภาพ คงประดิษฐ์ 115,000.00             ใบยืมเลขท่ี 720/65 ลว.  1 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 30,760.00               ใบยืมเลขท่ี 689/65 ลว. 27 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางพิมพ์ชนาถ ย่ิงสัมพันธ์เจริญ 62,360.00               ใบยืมเลขท่ี 701/65 ลว. 27 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร ไสยสุภีย์ 44,150.00               ใบยืมเลขท่ี 682/65 ลว. 27 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 19,250.00               ใบยืมเลขท่ี 713/65 ลว. 30 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสด์ิ 48,850.00               ใบยืมเลขท่ี 656/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 74,930.00               ใบยืมเลขท่ี 664/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 9,300.00                ใบยืมเลขท่ี 664/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 8,400.00                ใบยืมเลขท่ี 664/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 8,400.00                ใบยืมเลขท่ี 664/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 8,400.00                ใบยืมเลขท่ี 664/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 8,400.00                ใบยืมเลขท่ี 664/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 9,300.00                ใบยืมเลขท่ี 664/65 ลว. 23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 28,888.00               ใบยืมเลขท่ี 726/65 ลว.  3 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 20,236.00               ใบยืมเลขท่ี 714/65 ลว.  1 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางอรอุมา พละกลาง 25,000.00               ใบยืมเลขท่ี 705/65 ลว. 27 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางอรอุมา พละกลาง 25,000.00               ใบยืมเลขท่ี 705/65 ลว. 27 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัสวี ไตรยะพานิช 1,050.00                ใบยืมเลขท่ี 739/65 ลว.  3 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี ยอยย้ิม 33,213.87               ใบยืมเลขท่ี 743/65 ลว.  3 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายเทียนชัย ปรีดา 63,080.00               ใบยืมเลขท่ี 742/65 ลว.  3 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 12,390.00               ใบยืมเลขท่ี 664/65 ลว. 23 ส.ค. 65

1,042,852.64         ทส. 1601.2/803

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอลิสา นามไพร 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทศมณฑ์ ขุ้ยด้วง 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายรังษี ผ่องสว่าง 29,910.00               ใบยืมเลขท่ี 631/65 ลว. 22 ส.ค. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมนต์ชัย เพ่ิมผลนิรันดร์ 645.21                   ใบยืมเลขท่ี 695/65 ลว. 27 ส.ค. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 28,000.00               ใบยืมเลขท่ี 725/65 ลว.  3 ก.ย. 65

89,245.21             ทส. 1601.2/803

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 8 กันยายน 2565


