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006: ธ.กรุงไทย นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร 1,720.00                ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ก.ย.65/ภูมินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายศุภชาติ เขตสูงเนิน 2,060.00                ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ก.ย.65/ภูมินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร 16,290.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 5,840.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พัฒนดล
006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 2,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พัฒนดล
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ ก.ย.65/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายสุภาพ เนาถาวร 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ ก.ย.65/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ภัค สุขสวรรค์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ ก.ย.65/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์พันธ์ พรมจันทร์ 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ ก.ย.65/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ แช่มชู 1,200.00                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ ก.ย.65/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 8,190.00                ค่าพาหนะ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 700.00                   ค่าใช้จ่ายอบรม ก.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นายทรัพย์ สิงห์นาค 600.00                   ค่าใช้จ่ายอบรม ก.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 6,420.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 5,790.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 8,500.10                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 4,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 4,080.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 8,115.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ถิรายุ
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 8,115.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ถิรายุ
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ 7,676.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พัฒน์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายสัมพันธ์ มีสิทธ์ิ 8,560.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/พัฒน์พงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ปัญญาบุตร 10,480.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายวัชรินทร์ อัครวงษ์ 8,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายอัครวุฒิ ไมตรีสวัสด์ิ 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายวรกิตต์ิ อินทร์ค า 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายพจน์ ทิพย์พูล 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายสุริยา นิลนามมะ 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร 4,037.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เฉลิมเกียรติ
006: ธ.กรุงไทย นายสรภฎ ภูชฎาภิรมย์ 2,373.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เฉลิมเกียรติ
006: ธ.กรุงไทย นายบวร นาลอย 2,303.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เฉลิมเกียรติ
006: ธ.กรุงไทย นายนิทัสน์ คล้ายแย้ม 2,359.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/เฉลิมเกียรติ
006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ถมปัด 3,314.81                ค่าใช้จ่ายอบรม ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 11,258.80               ค่าใช้จ่ายอบรม ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุชาติ น่ิมพิลา 3,936.10                ค่าท่ีพัก,พาหนะ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายทวิธาร จีนะสฤษด์ิ 800.00                   ค่าใช้จ่ายอบรม พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายฐานะ จิตต์ม่ัน 5,432.64                ค่าไฟฟ้า ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธัณยภาคย์ ริมฝาย 4,590.50                ค่าไฟฟ้า ส.ค.65
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์ 1,120.00                ค่าใช้จ่ายประชุม ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 13,260.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 5,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิติยา ภู่ภิรมย์ 5,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 5,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายธนากร กีรติภควัต 3,081.99                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 5,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มี.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐพร ศิริรัตน์สกุล 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มี.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ดีลัน 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มี.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา ธรรมกุล 5,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มี.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 1,690.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/นิรัญ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษรา กองจินดา 720.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/นิรัญ
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา ชาญภัทรฤทธ์ิ 790.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/นิรัญ
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 12,480.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายดิเรก สุริวงษ์ 10,480.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐพร ศิริรัตน์สกุล 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลรัตน์ นพสมบูรณ์ 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายดาวเรือง ดาโสม 10,980.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ เขตสูงเนิน 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ดีลัน 11,480.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมนัด ไผ่สอาด 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา ธรรมกุล 11,480.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายหงษ์ เงินสมบัติ 6,480.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายจักรกฤษณ์ พละกลาง 1,909.39                ค่าไฟฟ้า ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรณี พวงสุนทร 524.25                   ค่าโทรศัพท์ ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 2,282.50                ค่าไฟฟ้า ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการสัมภาษณ์ ก.ย.65/คริษฐา
006: ธ.กรุงไทย นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการสัมภาษณ์ ก.ย.65/คริษฐา
006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการสัมภาษณ์ ก.ย.65/คริษฐา
006: ธ.กรุงไทย นายสมชัย มาเสถียร 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการสัมภาษณ์ ก.ย.65/คริษฐา
006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการสัมภาษณ์ ก.ย.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการสัมภาษณ์ ก.ย.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นางนิศากร ง้ิววิจิตร 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการสัมภาษณ์ ก.ย.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นายพฤกษ์ โสโน 300.00                   ค่าตอบแทนกรรมการสัมภาษณ์ ก.ย.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง 700.00                   ค่าใช้จ่ายประชุม ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 4,740.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 720.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 720.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ย.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 2,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 13,000.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชนัญชิดา
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 6,240.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชนัญชิดา
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 6,240.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชนัญชิดา



006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 6,240.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ชนัญชิดา
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 1,500.00                ค่าพาหนะ ก.ย.65

390,999.08           ทส. 1601.2/944   ลว. 4 ต.ค.65

Receivig Bank 
Code
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณชรินทร์ จิตรสมัคร 245.00                   ค่าใช้จ่ายประชุม ก.ย.65
245.00                 ทส. 1601.2/944   ลว. 4 ต.ค.65

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายสมบัติ ยัญนะ 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชานนท์ ป้องวิเชียร 11,880.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชกร อินทะเสม 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรานิษฐ์ วอรชีวศฤงคาร 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ แกล้วทนงค์ 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัพปวีร์ เรืองโสภาสิทธ์ิ 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชายชาญ อ๊ึงเหมอนันต์ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางมลฑา ไชยวร 11,880.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวตีระณา ตาใส 17,120.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65/ปรับ=100,คืน=600
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ หนูภักดี 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐณิชา ล าปอง 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าหวาน ค าหงษ์ 13,860.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายทองสุข พานทอง 29,700.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัณฐิกา ชาตินันท์ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววไลลักษณ์ สิงห์เรือง 12,375.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุณรัตน์ มาลัย 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรพรรณ เพ็ชรบุรี 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ศรีวะรมย์ 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65

293,825.00           ทส. 1601.2/9947   ลว. 4 ต.ค.65

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชิษณุพงศ์ สวัสดิมิลินท์ 18,810.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเอกรัตน์ ค าพระยา 13,860.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนวรัตน์ คะณา 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอลิสา นามไพร 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทศมณฑ์ ขุ้ยด้วง 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบุญส่ง เพ็ญดา 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65

94,545.00             ทส. 1601.2/947   ลว. 4 ต.ค.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  6 ตุลาคม 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  4 ตุลาคม 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  6 ตุลาคม 2565


