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006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธิ สมบัติมาศ 525.00                  ค่าโทรศัพท์ ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 2,140.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 1,655.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ธวัชชัย
006: ธ.กรุงไทย นายระเด่น แสงดารา 1,640.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ธวัชชัย
006: ธ.กรุงไทย นายจตุรงค์ หมอโอสถ 1,540.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ธวัชชัย
006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 5,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ก่ิงพรหมเจริญ 2,767.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.-ก.ย.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกุมา มณีทับ 2,279.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.-ก.ย.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 2,295.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.-ก.ย.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 2,305.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.-ก.ย.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้้าเย็น แสงวงษ์ 2,000.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/น้้าเย็น
006: ธ.กรุงไทย นายเอกพบ โยธา 2,000.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/น้้าเย็น
006: ธ.กรุงไทย นายธนกร บุญเฉลิม 2,000.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/น้้าเย็น
006: ธ.กรุงไทย นายชัย สีทาดี 2,000.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/น้้าเย็น
006: ธ.กรุงไทย นายชาลี นภาประสาทพร 2,000.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/น้้าเย็น
006: ธ.กรุงไทย นางจินตนา อาจโยธา 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิรุฬ หล้ามาชน 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เบญจรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางชนิษฐา จันทโชติ 15,815.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชนิษฐา
006: ธ.กรุงไทย นายก่อพงศ์ ฤกษ์วิเศษ 6,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชนิษฐา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชกร สุขเอ่ียม 6,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชนิษฐา
006: ธ.กรุงไทย นายสาธิต สวัสดิมงคล 6,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชนิษฐา
006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 4,960.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.-ก.ย.65/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัทร ยามมี 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.-ก.ย.65/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายอ้านาจ จันแป้น 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.-ก.ย.65/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายบุญธรรม หน่อแก้ว 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.-ก.ย.65/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 5,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุรักษ์ บุญเจียง 5,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ บุญเจียง 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ มีค้า 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 678.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 660.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 684.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิดา หวังพิทักษ์ 734.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 590.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ์ 514.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติมณฑน์ ส้าอางศรี 460.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนม์ชนก เหลืองอุรา 504.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 4,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/รุ่งนภา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ บุญเจียง 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/รุ่งนภา

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 29 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 780.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 818.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรลักษณ์ เดชบ้ารุง 734.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 790.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 800.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 720.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 874.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิยาพร เดชน้อย 472.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นายอ้านาจ สังข์ทอง 602.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นายศรัณยู ผลเจริญ 602.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุรักษ์ บุญเจียง 1,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อนุรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ มีค้า 1,180.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อนุรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายนวัตน์ คีรีแรง 2,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/นวัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์พิมล ค้าเหลือง 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/นวัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต บูรณโกศล 1,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ธนกฤต
006: ธ.กรุงไทย นายวาทิตย์ รัตนโอภาส 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ธนกฤต
006: ธ.กรุงไทย นายวินัย สามิภัก 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ธนกฤต
006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ สมทรัพย์ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ธนกฤต
006: ธ.กรุงไทย นายวาทิตย์ รัตนโอภาส 4,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วาทิตย์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต บูรณโกศล 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วาทิตย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์พิมล ค้าเหลือง 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วาทิตย์
006: ธ.กรุงไทย นายนวัตน์ คีรีแรง 4,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/นวัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายวินัย สามิภัก 2,640.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/นวัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายวาทิตย์ รัตนโอภาส 2,640.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/นวัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต บูรณโกศล 2,640.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/นวัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์พิมล ค้าเหลือง 2,640.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/นวัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 550.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 866.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายปณัชช์ ยาตรา 898.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค้าสิยาภรณ์ 698.00                  ค่าพาหนะ ก.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 2,695.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอัครพงษ์ นาคถนอม 5,630.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อัครพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 4,060.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อัครพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายวราวุฒิ ทรงวาจา 4,044.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อัครพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพล พนารินทร์ 3,910.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อัครพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 6,282.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 6,798.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอระภรณ์ ชูรัตน์ 3,230.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ตรีประเคน 3,418.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางณิชกมล แก้วพรม 3,416.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญนภา หลอดค้า 6,034.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนิยม รักเสนาะ 32,300.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิยม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑารัตน์ พรหมมันชู 14,800.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิยม
006: ธ.กรุงไทย นายนิยม รักเสนาะ 26,660.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิยม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑารัตน์ พรหมมันชู 13,760.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิยม
006: ธ.กรุงไทย นายจิตติศักด์ิ ยอดค้า 8,894.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/จิตติศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช 5,970.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/จิตติศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัตรา ปรางทอง 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/จิตติศักด์ิ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิโรรัตน์ ขุนทอง 5,990.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/จิตติศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 13,600.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีประทีป เจิมสม 8,100.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ สีเขียว 1,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญสูง 1,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายแทนตะวัน ก้านจักร 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรัพย์ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายศิขรินทร์ งามละมัย 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายปรีดา พูลเอียด 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ ขอสุข 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้้า 1,740.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนิทัศน์ ทองเช้ือ 4,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย นิจกร 4,060.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายอัฐวีร์ พิมพา 2,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายอรรควรรณ หัสดิน 2,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ โพธ์ิทอง 2,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ภู่เงิน 2,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายทัตพงศ์ หาญมานพ 2,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ เรืองเกิด 4,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 5,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายดิเรก สุริวงษ์ 4,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐพร ศิริรัตน์สกุล 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลรัตน์ นพสมบูรณ์ 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายดาวเรือง ดาโสม 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ เขตสูงเนิน 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ดีลัน 5,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมนัด ไผ่สอาด 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา ธรรมกุล 5,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายหงษ์ เงินสมบัติ 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายอดิศร สารวงศ์ 3,540.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/นิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติภณ ไทยปาล 3,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/นิวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายศุภณัฐ ทามัน 5,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ศุภณัฐ
006: ธ.กรุงไทย นายธีระภัทร ตราชู 720.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ศุภณัฐ
006: ธ.กรุงไทย นายสรนันท์ จ้าปาศรี 1,794.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 1,830.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายพีรวุฒิ ต้ังเก้ือมิตร 1,810.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย วงษ์กาฬสินธ์ุ 19,320.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นายทวีศักด์ิ ศรีลือชา 23,080.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสถาพร ปุนปอง 23,000.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นายเทียนชัย ปรีดา 6,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เทียนชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์พิศา เทียนทอง 14,800.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เทียนชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสุธายุทธ นาคปนค้า 23,060.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เทียนชัย
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร 48,800.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายประจักษ์ สุวรรณเดช 23,760.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประจักษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววริสา อ่อนปาน 18,560.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประจักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ วัดพุ่มพวง 18,960.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประจักษ์



679,114.00           ทส. 1601.2/933
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิชาติ ผิวสอาด 1,500.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ธวัชชัย
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ 2,640.10                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เบญจรัตน์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอิศรพงศ์ กุลไทย 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อิศรพงศ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนิวัฒน์ ภูผาสุข 7,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/นิวัฒน์

14,820.10             ทส. 1601.2/933

Receivig Bank 
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 12,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุนทรี
006: ธ.กรุงไทย นายนัฐพงษ์ วังนันไชย 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุนทรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้้าเย็น แสงวงษ์ 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุนทรี
006: ธ.กรุงไทย นายชาลี นภาประสาทพร 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุนทรี
006: ธ.กรุงไทย นายชัย สีทาดี 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุนทรี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชญาดา รุ่งศักด์ิรักวนา 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/สุนทรี
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ฮมแสน 1,740.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 3,672.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้้าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 3,658.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 3,499.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 3,517.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมพร ไพจิตร 3,397.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 5,298.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภัค พรายแย้มแข 3,672.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 3,858.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นายนวัตน์ คีรีแรง 3,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นวัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายวินัย สามิภัก 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นวัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต บูรณโกศล 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นวัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายอมรเทพ ทรัพย์สถิตย์กุล 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นวัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 1,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 2,625.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 8,010.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 7,014.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ธวัชชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 5,146.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วันทนี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 4,735.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วันทนี
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ทองรักษ์ 4,642.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย สุดชา 2,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายธีระศักด์ิ จิระพงษ์ 2,920.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายเทียนชัย ปรีดา 17,300.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เทียนชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์พิศา เทียนทอง 14,800.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เทียนชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสุธายุทธ นาคปนค้า 20,340.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/เทียนชัย
006: ธ.กรุงไทย นายนเรศ เจริญภักดี 13,900.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายมนัส ณ นคร 15,900.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายสุภัทร แก้วบัวทอง 14,400.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/นเรศ

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 3 ตุลาคม 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 30 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 4,543.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายวรัญญู ช้างเพ็ง 1,780.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัตรา มูลพฤกษ์ 1,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ แสงสุวรรณ์ 1,700.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา ปัญจาคะ 1,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดรุณี จันทรโชติ 1,780.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ เสวตานนท์ 1,680.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายเบญจรงค์ ช้างสีสังข์ 1,680.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายเทียนชัย ปรีดา 10,560.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เทียนชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสุธายุทธ นาคปนค้า 9,020.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เทียนชัย
006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ย.65/ไกรวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นายธนชาติ ศรีเพ็ง 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการ ก.ย.65/ไกรวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 5,036.00                ค่าฝึกอบรม ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 157.00                  ค่าอาหาร ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 10,698.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 4,642.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 2,828.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉราพร จอมปินทอง 2,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 8,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายนิทัศน์ ทองเช้ือ 8,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย นิจกร 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ โพธ์ิทอง 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายอัฐวีร์ พิมพา 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐพร ศิริรัตน์สกุล 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา ธรรมกุล 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมนัด ไผ่สอาด 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ เขตสูงเนิน 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายดาวเรือง ดาโสม 8,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ เรืองเกิด 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายทัตพงศ์ หาญมานพ 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ภู่เงิน 8,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายหงษ์ เงินสมบัติ 3,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ดีลัน 8,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสุวิจักขณ์ เปล่ียนไพร 1,660.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สุเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิชา วงพินิจ 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สุเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววาธินี เครือไม้ 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สุเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางธจิตรา นุ่นแก้ว 1,680.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สุเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ป่ินเนียม 1,500.00                ค่าตอบแทน ก.ย.65/ณัฏฐิณี
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชรินทร์ เฉลยไข 1,200.00                ค่าตอบแทน ก.ย.65/ณัฏฐิณี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 1,200.00                ค่าตอบแทน ก.ย.65/ณัฏฐิณี
006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ เกตุดี 1,500.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา ก.ย.65/กานดิษฎ๋
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ทองรักษ์ 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา ก.ย.65/กานดิษฎ๋
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฉันทนา มีลักษณ์ 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา ก.ย.65/กานดิษฎ๋
006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ เกตุดี 1,500.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ก.ย.65/กานดิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ทองรักษ์ 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ก.ย.65/กานดิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฉันทนา มีลักษณ์ 1,200.00                ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ก.ย.65/กานดิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 2,466.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 5,780.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อุดมศักด์ิ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัสสร สุนทรวิภาต 2,316.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 8,000.00                ค่าวัสดุป้องกันโควิด ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 1,059.25                ค่าอินเตอร์เน็ต ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 149.75                  ค่าโทรศัพท์ ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 254.13                  ค่าน้้าประปา ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 2,402.11                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิมล ฦาชา 3,125.75                ค่าไฟฟ้า ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 1,391.00                ค่าอินเตอร์เน็ต ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 3,959.50                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 438.70                  ค่าน้้าประปา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนุช แซ่เจ่ีย 3,098.00                ค่าชุดตรวจ ATK ก.ย.65

422,967.19           ทส. 1601.2/937

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 3,670.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พนาวัลย์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 1,400.00                ค่าฝึกอบรม ส.ค.-ก.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิชาติ ผิวสอาด 6,870.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ธวัชชัย
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรัญญิก 1,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/วารินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุเทพ ทองใบ 2,380.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/สุเทพ

16,140.00             ทส. 1601.2/937

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 4 ตุลาคม 2565


